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Kovrilpaĝo 

PRI RECENZOJ 
SE recenzi estas fari en gazeto, revuo ks mallongan kritikan raporton 

pri iu verko, spektaklo aŭ ludo, montrante la kvalitojn kaj mankojn: favore, 
milde, akre AŬ mallonge kritiki artikolon pri aktualaĵo, beletro aŭ arto; 
SE kritiki estas kapablo prijuĝi la valoron de sciencaj, literaturaj kaj artaj 
verkoj valoras, ke ni komparu recenzojn, el diversaj recenzistoj (personoj 
kies okupo estas recenzi), por konstati ofte drastajn, malsimilajn prijuĝojn 
kaj, inverse, samajn opiniojn. Jen, kion ni proponas al la legantoj de BE 
serioze analizi. (Kiu deziras komenti, bv. tion fari por posta publiko en 
"RECENZO-OPINIOJ".) 
RUĜDOMA SONĜO 
Sufiĉe grava aspekto estas la recenzo pri tradukita aŭ originala verko en 
Esperanto. Se tradukita neprus aŭ preferindus ankaŭ koni la originalan 
tekston por komparo.Tiusence temas pri plurfacetaj aspektoj: libera 
traduko, fidela traduko, adapta traduko. Onidire preferindas versio de 
lingvaĵo flue modela, kiu ne ĉiam spegulas la originalan tekston. 1. 
Tiurilate ni tamen konsideru,aprobe, la ĵus publikigitan recenzon de 
"Ruĝdoma Sonĝo, verko de Cao Xueqin (vol.1 kaj 2), Gao E. (vol. 3), 
esperantigo fare de Xie Yuming, recenzo fare de E. de Zilah (La Gazeto, 
n-ro 80,31/01/99), kiu substrekas kelkajn aspektojn pripensindajn: "Kiam 
la civilizacia diferenco estas tiel granda, kiel inter la eŭropa kaj ĉina 
civilizacioj, ju pli "glatas" traduko des pli ĝi malfidelas." "Tute malsame, 
en la traduko de Xie Yuming oni "rikanas sardone", oni "hihias", kaj 
"hahaas" plurfoje sur preskaŭ ĉiuj paĝoj de tiu ĉi romano. La tradukinto 

enkondukas tute regulajn derivaĵojn 
kaj kunmetaĵojn pri tiu ĉi propre homa 
ago, la ridado, kaj tiuj vortoj ne peras 
sencojn konceptitajn en fontolingvoj. 
Genas okcidentulon, ke li devas forte 
strebadi por trovi ridkialon en la 
kunteksto, kaj tiu ĉi strebado, pli 
stimulebla en la esperanta, ol en 
etnolingvo, igas la esperantan version 
kulture multe pli profitdona." "La 
supereco de esperantaj (radukaĵoj 
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kuŝas en la fakto, ke tiu, kiu ilin esperantigas estas 
denaska ano de la kultura grupo produktinta la 
tradukatan verkon, dum etnolingvajn tradukaĵojn 
kutime elfaras anoj de la cellingva grupo." 
"Klera ĉino povas same bone verki esperantan tekston, 
kiel klera neĉino, sed ne povas same bone verki, 
ekzemple anglan tekston, kiel same klera anglo, ĉar li 
ne vivas en angla kulturmedio. Se la legado de 
esperanta versio de iu libro estas iom pli malfacila, ol 
la legado de nacilingva versio (supoze ke samnaciano 
ĝin legas), tio fontas el la pli granda proksimeco de la 
esperanta tradukaĵo al la deirlingvaj malfacilaĵoj. 
Nacilingvaj tradukistoj lerte kamuĤas ĉion, kion 
ili ne komprenas, aŭ kion la legantoj ne 
komprenus; esperanta tradukisto optimume 
komprenas la tradukotan tekston, kaj kutime ne 
tro scias kion siaj legantoj esperantlingvaj ne 
komprenus, do li klarigas maksimume. Pro tio 
preskaŭ ĉiuj esperantaj tradukaĵoj estas ekzegezaj 
kaj erudice superas la nacilingvajn. 
2.a) Recenzoj priskribaj. b)Recenzoj sintezaj. 
c)Recenzoj sub lupeo. d)Recenzoj glorigaj. 
e)Recenzoj analizaj. 
Laŭ la recenzisto estas efektive variantoj, 
almenaŭ (se ne pli) ol la cititaj kaj ofte en la sama 
teksto pli ol unu samtempe. Ekz. "Vualo de 
l'silento", Gura en BE n-ro 301 recenzo analiza, 
priskriba, gloriga: "Zre konataj estas la kruelaj 
arkaismoj el tradicioj, kutimoj fontantaj el 
islamisma fanatikeco" "se ĉio, tio okazas, nu, 
miaj karaj kunhomoj, ni povas rezigni pri nia 
idealo celanta la plibonigon de nia socio". El 
NUN recenzo sinteza: Ekz. ”En siaj kantoj ŝi 
kunligas la ĉarmon de la berbera tradicio kun la 
riĉaĵoj de la moderna muziko", "Travivita romano 
subskribita per sango kaj de kiu oni eliĝas 
konsternita, alpensanta, admiranta kaj informita". 
En HEROLDO n-ro 9-10/98, recenzo sub lupeo: 
"Gura estas knabino...", "Facilas diri, ke la verko 
temas pri virinoj subpremataj...", "Malfacilaĵoj 
de la enmigrintoj...", "Tiel ni povas sekvi ŝian 
evoluon", "La tuto ekzaltiĝas nur post tiu ĉi 
punkto..." 3. Pri "Kompreni", Goncalo Neves, la 
recenzisto analizas la kolekton de naŭ rakontoj 
kaj demandas: "Zi gajnadas literaturajn premiojn 
ekde 199]. Cu li vere estas homo tiom merita 
literature?", "Sed tiaj verkoj disponeblas por la 
eventualaj, serĉantaj cerbajn defiojn. Se vere 
ekzistas risko fortimigi iun, forkaŝu do tiajn 
librojn de ties vidtereno kaj certigu ke troviĝu 
nur verkoj de Baghy kaj Piron- Valon (Kiujn mi 
certe ne malestimas) kaj similaj. Sed se vi estas 
spertulo kuraĝa, provu la aliajn, inkluzive ĉi tiun 
Kompreni. Vi nenion malgajnos. (Esperanto 
USA 2/1998). 

  

LINGUAPAX 

La Sektoro pri Lingvoj de Unesko starigis projekton, 
Linguapax, kiu celas antaŭenigi lingvan diversecon kaj 
plurlingvan edukadon (Colin Power, Asista Ĝenerala 
Direktoro pri Edukado, Unesko-revuo Esperanto, sept/1998, 
p. 146) 

Kion signifas antaŭenigi lingvan diversecon? - Eble tio 
signifas konservi la lingvojn ekzistantajn en la mondo. 
Antaŭenigi signifas fari ke fo iru pluen (PIV). Se tiel estas, 
oni povas demandi: konservi, kiel? ke ili iru pluen, kiel? 
Mi ne vidas rimedon por tio, krom la rimedo indikata de la 
esperantistoj: Ĉiu popolo kun sia lingvo, ĉiuj popoloj kun 
Esperanto (aŭ kun iu alia neŭtrala lingvo pli bona ol 
Esperanto, se ekzistos). 

Fortaj lingvoj malaperigas malfortajn, kaj tio en 
kreskanta ritmo, ĉar nuntempe ekzistas la presarto, la 
radiofonio, la televizio, ktp. Antaŭ tiu kadro estas, ke 
Linguapax deziras antaŭenigi lingvan diversecon. La deziro 
estas laŭdinda. Sed... la rimedoj? 

Ni vidis, ke la projekto diras ankaŭ: antaŭenigi 
plurlingvan edukadon. Lingvan edukadon aŭ lingvan 
instruadon? Eduki estas io, instrui, alio. Eduki estas 
envolvigi fizikajn, moralajn kaj intelektajn kapablojn. 
Instrui estas transdoni sciojn. Do, per p/urlingva edukado 
oni povas kompreni edukado rilate al lingvoj, t.e., kono pri 
la originoj de la lingvoj, siaj valoroj, la amo al la gepatraj 
lingvoj, k.s.. Per Zingva instruado oni povas kompreni homoj 
instruantaj lingvojn al aliaj homoj. 

Evidentas ke la plej multo de la homaro nur parolas la 
gepatran lingvon, nenion pli, kaj, eĉ tiel, apenaŭ laŭnature. 
Ĉu oni deziras, ke tiuj homoj studu fremdajn lingvojn? 

La lingvoj kiuj malaperas estas, tiuj de la malgrandaj 
nacioj kaj grupoj. Lingvoj de grandaj potencoj ne malaperas. 
Samtempe, homoj de grandaj potencoj ne bezonas studi sian 
propran lingvon por ke ili ne malaperu, kaj ankaŭ ne studas 
lingvojn de malgrandaj nacioj. Aliflanke, homoj de 
malgrandaj popoloj studas lingvon de tiu aŭ de tiu alia 
granda potenco, dum mem ne scias paroli la sian propran. 
Studinto de fremda lingvo, en egaleco de kondiĉoj, ne 
scipovas paroli tiun lingvon same kiel ĝin scipovas 
denaskulo. Studo de fremdaj lingvoj estas afero por la elito, 
kiu havas monon kaj tempon por tion fari. Ili estu la 
tradukantoj kaj interpretantoj en necesaj okazoj. Por la 
amaso, lerni fremdan lingvon estas afero ne atingebla, kaj 
eĉ ne dezirata kaj ne pripensata. Eĉ tiel Unesko starigis la 
projekton Linguapax. Projekto tia, sen ideo de neŭtrala 
lingvo, miaopinie ne devus esti starigita. 

(Euclydes Geraldis de Carvalho)



NIKOLAJ VASILIEVIĈ GOGOL 

rusa lingvo kaj Esperanto 

Kiam mi la unuan fojon legis "La Revizoro"-n, de Gogol, 
mi multe ridis, ĉe la amuzaj aventuroj de Ĥlestakov kaj 
Osip, kies parolo, spicita per esprimoj tipaj de malklera 
rusa servisto, estis verve kaj fidele tradukita de Zamenhof. 

Ne suprize, ĉar, ekster Esperanto, la rusa estis la lingvo plej 
bone regata de la Majstro. 

Post mia unua kontakto kun Esperanto, en 1953/54, kaj 
pro la sekva rapida lernado, ekĝermis en mi la deziro studi 
aliajn lingvojn, ĉar mi tiutempe naive kredis, ke ili estos 
same facile akireblaj. Sed, kompreneble, ellerni fremdan 
lingvon postulas tutan vivon da laboro, ne ĉiam kronotan 
per kontentiga povoscio. Malgraŭ la parta fiasko de mia 
junula strebo al poligloteco, restis tamen kelkaj fruktoj, inter 
ili la entuziasmo, kiun mi ankoraŭ sentas por la beleco de 
la lingvo rusa: mi ĝin iomete lernis kaj kapablas legi, kun 
ofta helpo de vortaro. 

Nu, unu rusa gramatiko mia proponas, kiel traduko- 
ekzercon, sen montro de la solvo, priskribon de la rivero 

Dnjepro, verkitan de Gogol. La teksto ŝajnas al mi tiel bela, 
ke mi ne rezistis la tenton ĝin provtraduki en Esperanton, 
kun plena konscio, ke mi riskas perfidi la aŭtoron, aŭ ne 

taŭge transdoni la majstrecon de lia stilo. Kvazaŭ por 
senkulpiĝo, mi donas ĉi-apude ankaŭ la rusan originalon, 
en proksimuma fonetika transskribo, per la esperanta alfa- 
beto, por kontrolo de kompetentuloj kaj por ebligi al ne 
inicitoj almenaŭ ian kontakton kun la arto de Gogol. Jen: 

DNJEPER (N.V.Gogolj, "Straŝnaja Mjestj") 
Ĉudjen Dnjeper, pri tihoj pagodje, kogda voljno i plavno 

mĉit skvoz ljesá i gory pólnyje vody svaí. Ni Selohnjót ni 
progrjemit. Gladis i nje znajeŝ, idjot ili ne idjot jevó 
vjeliĉavaja Syriná; i ĉuditcja, budto vjes vylit on iz stjekla, 
i budto galubaja zjerkalnaja daroga, bjez mjery v ŝyrinŭ, 
bjez konca v dlinŭ, rjejeti vjotsja po zjeljonomu miru. Ljubo 
kogda i ĵarkomu soncu ogladjetjsja s viŝiny i pogruzitj luĉi 
vhólod stjeklanih vod, i pribrjeĵnim ljesam jarko otrazitjsja 
v vodaĥ. Zjeljenokudrye: Oni tolpjatsja vmjestje s 
poljevymi cvetami k vodam i, naklonivŝisj, gladjat v niĥ i 
nje nagljadjatsja, i nje naljubujetsja svjetlym svoim zrakom 
i usmeha jutsja jemŭ, i privjestvujut jevó, kivaja vjetvami. 
V sjeredinu ĵe Dnjepra oni nje smjejut gljanutj: nikto, 
“kromje sonca i galubova njeba, nje gljadit v njevó; rjedkaja 
ptica doljetit do sjeredinu Dnjepra. Pyŝnyi! Jemu njet ravnoj 
reki v mirje. 

  

Mia interpreto estas: 
DNJEPRO (N.V.Gogol, "Terura Venĝo") 

Rava Dnjepro, ĉe serena vetero libere trafluiganta, inter 
montoj kaj arbaroj, la ŝvelitan akvaron. Ĝi ne torentas, nek 
tondras. Rigardu ĝin kaj vi ne scios, ĉu staras aŭ moviĝas 
ties majeste larĝa supraĵo; kaj ŝajnas, kvazaŭ ĝi tuta fluus 
kiel fandita vitro, kaj kvazaŭ lazura spegulsimila ŝoseo, 

  

senmezure larĝa kaj senfine longa, verŝiĝas kaj ondetas 
preter mondo el verdaĵo. Kia plezuro vidi, ke ankaŭ la varma 
suno el alte retrorigardas kaj plonĝigas la radiojn en la 
malvarman vitrecan akvon, kaj la riverbordaj arboj nete 
speguliĝas sur la akvo, kiel verdaj harbukloj! Ĉi lastaj 
kungrupiĝas kune kun la kamparaj floroj ĉe la akvo kaj, 
kliniĝinte, sin mem observas, ne satiĝas, ne detenas sin 

ankoraŭfoje admiri sian luman bildon, ridetas al ĝi kaj ĝin 
salutas, skuetante la 

branĉojn. Sed en la 

mezon de Dnjepro neniu 

kuraĝus, eĉ foje, 
ekrigardi. Neniu, krom la 

suno kaj la helblua ĉielo 

okulumus tien. Rara 
birdo ĝisflugas la 

mezlarĝon de Dnjepro. 

Pentrinde! Tia rivero 
aliloke ne ekzistas en la 

mondo. 

Floriano Pessoa. 

  

  

  

PENSU JEMI 

Leandro & Leonardo 
Anstataŭ vi resti pensante je li... 
Anstataŭ vi resti plorante por li... 

Pensu je mi 
Ploru por mi 
Ligu al mi 
Ne, ne ligu al li 
Al li, 
Ne ploru por li... 

Memoru ke mi antaŭ tre longe vin amas 
Vin amas, vin amas, oh, oh... 
Mi volas vin igi feliĉa 
Ni antaŭ ĉio enaviadilu 
Kun destino al la feliĉeco, 
Kaj la feliĉeco 
Por mi estas vi, in'... 

Pensu je mi 
Ploru por mi 
Ligu al mi 
Ne, ne ligu al li 
Al li, 
Ne ploru por li... 

Tradukis 

Vicente Paulo Werneck  



  

LA TRI LIBROJ 

Se iutage mi estos arestita kaj metita en izolan 
insulon, apartigitan lokon, el kiu mi ne povos eliri, en 
kiu mi povos ricevi neniun, kie mi por ĉiam restos, 
kaj se oni donos al mi la rajton porti nur tri librojn, 
vere mia sufero estos granda, terure granda. 

Mi amas la librojn. Mi amegas la librojn de mia 
malriĉa biblioteko. Ĝi havas centojn da libroj. Libroj 
pri Spiritismo, pri Evangelio. Libroj en Portugala 
Lingvo, en Esperanto. Libroj de Cecilia Meireles, 
Machado de Assis. 

Libroj de Zamenhof, Edmond Privat, Julio Baghy, 
Kalman Kalocsay, Marjorie Boulton, Claude Piron, 
Istvan Nemere, William Auld, Julian Modest, Nevena 

Nedelĉeva, Geraldo Mattos, Sylla Chaves. Libroj el 
la valora mediumeco de Francisco Cândido Xavier, 
Ivonne Pereira, Divaldo P. Franco. 

Sed mi bezonos meti min en la realon 

Mi povos porti nur tri librojn! 

Mi povos elekti nur tri librojn! 

Kiujn librojn mi elektos? 

Kiajn librojn mi prenos?: 

Kia martirigo! 

Kia mensa torturo! 

Mi, nur mi, en mallibereja insulo! 

Kun mi nur tri libroj! 

Neniu parolos kun mi. 

Mi vidos neniun. 

Sen telefono. Sen televidilo. Sen radiofono. 

Leteron mi ne ricevos. Nek letereton. Nek 
poŝtkarton. 

Ankaŭ telegramon mi ne ricevos. 

Nek la tiel faman komputilon mi havos. 

Ĵurnaloj, revuoj ne alvenos al mi. 

Nur mi kaj la tri libroj 

Alvenos la horo decidi... 

Estos la momento elekti... 

Kion mi faru, Sinjoro? 

Kion mi faru, ho Dolĉa kaj patrina koro de Maria? 

   
Neeblos prokrasti... 

Estos la momento eliri el mia hejmo, el miaj Cenjo 
Kaj Jonĉjo, el la centoj da libroj kaj iri malliberejen. 
Mi devos formeti ĉiujn, kiujn mi amas. Ĉiujn por 
kiuj mi dediĉis la tutan vivon! 

En la insulo mi ne scios, kiel mi vivos sen ili: 

Personoj kaj objektoj de mia koro. 
Mian idealon ankaŭ mi devos formeti: La 
disvastigon de Evangelio, Esperanto, Spiritismo, 
la dediĉo al la Plej Sankta Virgulino. 

Kiel mi travivos tie? 

Malfacile estas imagi la ekziston sen mia familio, 

sen mia idealo, sen la libroj. 

Tie mi estos sola! 

Mi, tute sola! 

Mi, la solulo en la insulo! 

Mi, sole nur mi! 

Sed tri librojn mi povos preni. Tri libroj estos ĉe 
mi por ĉiam. Ili ne povos esti ŝanĝitaj 

Lastmomente, mi devos preni la librojn. Ilin devos 
elekti. 

Kia ekstrema, doloriga, suferiga okazo! 

Ne povante prokrasti, mi elektos la jenajn librojn: 

La Sankta Biblio, Paŭlo kaj Stefano kaj Memoraĵoj 
de Sinmortigintoj. 

La tri en la lingvo de frateco, en la Lingvo 
internacia en Esperanto. 

João de Moura Fé



  

Libervola misuzado de Esperanto 

Samideano 
Mi gratulas vin pro via iniciato daŭre lerni Esperanton 

per praktikado kaj serĉo de kunpraktikantoj. Tiel vi havas 
bonajn ŝancojn pliperfektiĝi. Tamen vi devas esti pli atenta 
pri la esprimmanieroj kaj precipe konsideri, ke lingvo estas 
antaŭ ol ĉio kodo (aro de signoj por esprimi penson) 
akceptita de ĉiuj siaj uzantoj, ĉar male la interkompreniĝo 
tute ne eblus, same kiel okazas inter fremduloj, kiuj ne uzas 
la saman lingvon por paroli unu kun la alia. 

Por uzi la saman lingvon (kodon) estas necese, ke ĝi 
estu regula kaj unuforma. Se ni ne atentas pri tio, dum la 
tempo forpasas ĝi fariĝas malregula kaj misforma pro la 
troaj ŝanĝoj, kiujn la parolantoj aldonas. Kompreneble 
lingvoj ŝanĝiĝas ĉar nenio estas eterna, sed tiaj ŝanĝoj 
okazas tiel nature kaj efike, ke la lingvoj neniam perdas la 
kapablon esti akceptita kodo de siaj parolantoj, ĉar tiuj 
ŝanĝoj estas spontaneaj, tio estas, ne arbitraj, ne okazantaj 
laŭvole de ĉiu el siaj uzantoj, malgraŭ tio, kion vi ŝajnas 
intence fari, kiam vi skribis. "...kaj mi uzas la rekta ordo 
ĉiam, sen n". Laŭ mia propra sperto, mi povas aserti, ke la 
plej multo uzas la morfemon n, iuj korekte, iuj mise. 

Legante viajn tekstojn sen tiu gramatika elemento, oni 
ekpensas du aferojn: a) aŭ vi estas nur ribelulo kontraŭ 
akceptita esprim-ordo, b) aŭ vi estas simple pigra, tio es- 
tas, vi ne volontiĝas iomete studi tiujn gramatikajn punktojn 
laŭ kiuj la uzo de la morfemo n estas necesa. Mi mem 
dezirus ŝanĝi kelkajn regulojn esperantajn, sed mi 
komprenas, ke lingvo apartenas al ĉiuj, ne nur al mi, kaj ke 
mi (danke al Dio) kapablas lerni regulojn. Rezulte de tio, 
mi estas tute certa, ke miaj tekstoj estas komprenataj de 
ĉiuj Esperanto-uzantoj, ĉar mi uzas la saman kodon en ĝia 
plej kompleta kaj precipe plej regula formo. Zamenhof es- 
tas treege mirinda geniulo, ĉar li sukcesis postlasi al ni tiun 
belegan kaj mirindan kodon, kiun vi, bonŝanca homo, havas 
la oportunon bone regi. Gratulon, do! 

Por akiri bonegan kapablon esprimiĝi en Es „mi 
sugestas, ke vi legu modelajn tekstojn, nome tiujn klasikajn 
de Zamenhof, Julio Baghy, Kalman Kalocsaj, krom aliaj, 
kaj la modernajn, nome Claude Piron kaj tiujn aperantajn 
en la revuo Esperanto. Abonu revuojn kiel Kontakto, 
Monato aŭ iun alian fremdan titolon, por ke vi konu la 
esprimmanierojn de nebrazilanoj. Atentu pri la parolo de 
elstaraj esperantistoj kiujn vi renkontas en kongresoj aŭ E- 
aranĝoj, kaj ĉiam iru al gramatiko kaj vortaro kiam vi dubas 
pri esperantaĵo. Legenda libro estas Esperanto Modelo, de 
Zamenhof, eldonita de FEB por daŭriga lernado. Ĉi-kune 
mi sendas liston de lerno-libroj de BEL, kiun ni, estraranoj 
de Asocio Paraiba de Esperanto, disdonas al lernantoj de 
perkoresponda kurso. 

Aborto 

Nu, traktante pri la dua temo, aborto, mi opinias 
ke unue: ĝi ne devas esti libera al iu ajn virino 
pretekste de ŝia rajto plene posedi sian korpon, ĉar 
socio ne devas nutri individuajn kapricojn. Tamen, 
en la tri (seksatenco, minaco al patrina vivo kaj 
misformo de la feto), ĝi devas ne nur esti libera, 
sed garantiita de Stato al virinoj, kiuj ĝin deziras, 
ĉar, pri tio, la leĝo jam delonge rajtigas ĝin; due: 
ĉar traktas pri civila rajto, tio estas, laika afero, kiu 
apartenas al la pozitiva trajto de sociaj rilatoj. 

Kompreneble la afero vivo/morto estas nature 
polemika ĉar neniu kapablas plene scii pri ĝi, ĉar 
ĝi apartenas al la mistero de homa ekzistado. Oni 
povas nur spekuli pri ĝi aŭ maksimume kredi al iu 
"vero" pri ĝi. Ĉar neniu havas tiun kapablon, estas 
necese, ke ĉiu persono konsideru la opinion de 
virinoj bedaŭrinde vivantaj unun el tiuj tri kazoj, 
precipe seksatencon - la plej polemikan. Nur ili 
devas havi la rajton decidi laŭ sia propra konscio, 
kaj neniu rajtas eĉ "fari ilian kapon", kiel oni diras 
en la portugala lingvo, ĉar tiu sinteno estas ankaŭ 
perforto, subtila perforto en la formo de "konsiloj", 
kaj religiemaj personoj, precipe kristanoj (katolikoj, 
protestantoj kaj spiritistoj), ofte agas tiel, 
bedaŭrinde. 

  

Se virino seksatencita profunde rifuzas la frukton 
de terurega atenco, kial ŝi ne rajtus malpermesi, ke tiu frukto 
venu en la mondon per ŝi? Kiuj estas ni por decidi anstataŭ 
ŝi? Ĉu Dio donis al ni prokuron por ni decidi, ke tiu feto 
vivu, malgraŭ kontraŭvolo de ĝia "patrino"? Se ni 
kondamnas ŝin pro tio ke ŝi ĉesigis ĝian vivadon (do ke ŝi 
decidis pri ĝia revidis! ni deziras decidi pri ĝia vivo, 
se tiu decido apartenas Nur al Dio? Mi volas diri nur tion ĉi: 
ke tiu virino devas raporti pri sia "krimo" nur al Dio, same 
kiel ni devas raporti pri la niaj nur al Li. La saman rezonon 
mi uzas en la du ceteraj laŭleĝaj kazoj, ĉar traktas pri la 
sama rezulto: morto de feto pro "patrina" volo. Tiuj estas 
miaj etikaj argumentoj. 
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Nun mi prezentos kelkajn objektivajn pravigojn: 
Statistikoj, laŭ mi memoras, informas, ke jare mor- 

tas ĉirkaŭ 350 mil virinoj pro eksterleĝaj abortadoj, 
kaj multaj el ili pro la tri famaj kazoj. Tiuj multaj 
mortis ĉar timis moralajn punojn aŭ eĉ malrapidecon 
de oficialaj instancoj por laŭleĝe efektivigi ilian rajton 
aborti. Tiel ili serĉis malpurajn kaj amatorajn 
procedojn por fari tion, kion hospitalo devus esti 
farinta. Mi volas diri, ke neniu persono aŭ socia normo 
sukcesos eviti, ke virinoj abortu, ĉar multegaj el ili 

sentis, sentas aŭ sentos tiun neceson. 

Estas kurioze, ke eĉ virtaj kaj religiemaj virinoj 
abortas. Mi mem konas kelkajn kazojn. Pli grava es- 
tas tio ke multaj el ili abortas pro simpla kaprico. 
Kelkaj vantemaj kaj religiemaj virinoj (jes, tiaj 
estulinoj ekzistas!), ekzemple, ne akceptas siajn 
proprajn gravedecojn pro estetikaj kialoj, aŭ ĉar ili 
kredas, ke infano estas tro peza ŝarĝo, aŭ ĉar ili deziras 
konservi siajn komfortajn vivkondiĉojn (ekonomia 
praviĝo), aŭ simple ĉar ili malamas sian sekspartneron. 
Plej grava estas tio, ke multaj abortas interkonsente 
kun familianoj kaj amikoj. Pro tio ili sukcesas aborti 
en sekura medio; tiel ili ne mortas kaj ne akiras lezojn 
en la korpo, nur en la animo, se ili poste pentas, sed 
tio estas alia afero. 

Mi ne intencas ataki tiujn virtajn virinojn kaj de- 
fendi la rajton aborti tute libervole. Mi citas tiajn 
homojn nur por denunci la hipokritecon de kritikantoj 
de la rajto aborti en la tri laŭleĝaj kazoj. Ili faras tion 
en la nomo de religiaj dogmoj kaj ne konsideras la 
neceson de virinoj travivantaj tiom tragedian situacion. 

Por fini, mi aldonas ke, malgraŭ la polemiko, 
tutcerte centoj da miloj da virinoj daŭre abortas jaron 
post jaro, sendepende de leĝo aŭ socia aprobo, de 
kredo aŭ nekredo al dia puno. Granda kvanto rilatas 
al malriĉeco, ekzemple. Ĉu virinoj kiuj ne havas 
kondiĉon nutri siajn bebojn kaj ne kuraĝas eĉ 
enkonduki ilin en nian mondon meritas punon? Antaŭ 
ol kondamni, kial ne eduki ilin kaj doni al ili aŭ al 
iliaj edzoj (se tiuj ekzistas) decan laboron, por ke ili 
sukcesu plani sian familion per sufiĉa kono kaj 
monrimedo, tiel forigante la neceson iam aborti? 

Krome, konsiderante la grandan nombron da tiu 
„ praktikado, ĉu vi imagis kio okazus al tiuj fetoj, se ili 

fariĝus homoj kiel fruktoj de DÊ cenco. ekzemple? 
Iliaj patrinoj kaj gefamilianoj certe kruele traktus ilin, 
se tiuj virinoj ne forlasus siajn bebojn en orfejoj aŭ 
rubujoj. Pro tio,ĉu vi adoptus ilin? 

Hilarina Aires 

w   

De Maria Almada 

Miaj kunvojaĝantoj 

Kutime, mi ĉiutage laŭiras la saman vojon, ĉar mi en la 
sama horo forlasas mian hejmon. La ĉirkaŭaĵon mi 
perfekte konas. Mi ja apartenas al tiu medio. Certe mi 
sukcesus eĉ per fermitaj okuloj trafi la ĝustan vojon. Ĉio 
estas al mi tre alloga kaj mi intime sentas, ke ĉio apartenas 
al mi. Mi vere sentas min hejme, en tiu loko. Ni ĉiuj 
apartenas al iu loko, ĉar ni ie devas aparteni. 
Al tiu panoramo multaj, aliaj personoj, ŝajne same sentas 
sin aparteni. Mi ilin ne konas persone, ili estas miaj 
nekonataj konatuloj, sed ĉiutage mi ilin renkontas. Ili 
senhalte hastas ien, al mi konata loko. Ili ne scias ion 
ajn pri mi nek mi pri ili, sed ni estas ĉiutagaj 
kunvojaĝantoj. 
Foje troviĝas inter ili al mi konataj personoj, kiuj min 
salutas rapide OI! OI! kaj daŭrigas anhele kuri, same 
kiel estus la lasta eblo en la vivo. 
La homamaso svarmas kaj ondas en la urbo, kvankam 
ni ne konas unuj la aliajn ni estas samsortuloj, almenaŭ 
mi tiele sentas min en tiu malfacila cirkonstanco ni tamen 
vivas, laboras kaj plendas pro io ajn. 
Se mi renkontas iun konatulon, tiu tuj komencas: diru 
ĉu vi aŭdis? Ĉu vi scias? Kaj tuj venas la klarigoj pri iu 
historio, kiun mi ne konas kaj ne komprenas ofte. La 
homoj, ĝenerale ne estas kontentaj kaj serĉas iun 
ĉiopovulon, kiu solvus ilian problemon, forgesinte, ke 
ofte ili mem kreas malbonan situacion. Ili devus lerni, 
ne nur krei, sed solvi la aperintajn problemojn. Ĉar ne 
eblas helpi al ĉiuj, la homoj iĝas ĵaluzaj, enviemaj 
kontraŭ tiuj, kiuj klopodas kaj ofte sukcesas solvi 
aperintajn malfacilaĵojn. 
La moderna vivo kaj progresemaj homoj, ŝajne ne 
kapablas resti pacaj. Ili serĉas malamikon kun kiu eblas 
kver: 3j se ne trovas iun ili detruas la naturon, 

forge: „ ke ni ĉiuj estas partoj de la naturo, sekve ni 
ne rajtas ĝin detrui, male ni devas ĝin karese zorgi. 
Feliĉe inter ni troviĝas ankoraŭ, multaj, bonkoraj, 
inteligentaj kaj kapablaj homoj. Ili kontraŭbatalas la 
malbonfarantojn. Ili klopodas lernigi, instrui la aliajn, 
ne gravas la aĝo. Inter ili ekzistas frateco kaj amikeco. 
Ili estas utilaj al ĉiuj. Foje iu cent-jara sinjorino 
eksklamaciis: Mi ne scias kial tiu maljunularo ne 
klopodas aktualiĝi! Ŝi ĉiutage legas la gazeton, ĉar volas 
esti aktuala. Nu ĉiuj ni povas esti utilaj al iu. Estas la 
vojo, kiun ni laŭiras, ĝi estas mistera, ne komprenebla. 

Ĝis nun neniu kapablis ĝin klarigi al ni. Ni ĝin transiras 
gaje aŭ triste, sed ni ĉiuj alkroĉiĝas al la fenomeno, kies 
nomo estas VIVO.



  

"Ili vivis sur la tero" 

(ok jaroj da migrado ĉirkaŭ nia planedo) 
Maryvonne kaj Bruno Robineau. 
Eldono: Editions Opera. 
1998-243 paĝoj-11 koloraj fotoj-120 FRFHISFRF por 
afranko. Libro tradukita el la franca. Konsultu la libro- 
servon de BEL. 

Mi tuj avertas la legantojn, ke vole ne vole mi devas 
prezenti tiun recenzon laŭ iom aparta maniero pro diversaj 
motivoj. Unue mi ŝatas vojaĝlibrojn, mi eĉ verkis unu: 
"Sennaciece tra nia mondo"eldonita antaŭ 10 jaroj (1989) 
do mi aĉetis "Ili vivis sur la tero" ĉe UK en Montpeliero. 
Due la recenzo pri tiu libro fare de Garbhan Mac Aoidh 
(prononcu laŭ via kapablo), kiu aperis en "Monato"Januaro 
1999, paĝo 22 referencis ĝuste al mi kaj mia "Sennaciece 
tra nia mondo" ne entute laŭ trafa kaj oportuna maniero, 
kio devigas min al kelkaj precizigoj aŭ komparoj. Trie 
Bruno-Maryvonne petis de BEL, ke oni diskonigu, 

  

propagandu ilian verkon en nian organon, kaj la 
kunresponsulo (kun mia "Maryvonne", kies nomo estas 
Symilde, ja mia edzino) estas mi, jen la koincidoj! 

Ni vivis sur la tero estas ja tre bona vajaĝlibro facile 
legebla. Kvankam mi ankoraŭ ne legis la franclingvan 
originalon mi sentas, ke la tradukado de "Et leur vie, c'est 
la terre" estas fidela, riĉa, trafa. Mi tre bedaŭras, ke la 
originalo ne estas en Esperanto... la aŭtoroj lernis 
Esperanton survoje en la komenco de ilia 8-jara pilgrimado. 
Feliĉe ili malkovris la gravan rolon kiun Esperanto havas, 
jen tre valora, favora, punkto de la verko. 

La travivaĵoj estas detale rakontitaj, laŭ ties simpleco 
kaj per la emocio kaj tiu "amemo", kiujn la normalaj legantoj 
ŝatas, tial Bruno-Maryvonne (male al mi) tre timide, hezite 
kvankam bonhumore (ne laŭ mia humuro aŭ ironio, tio 
laŭdire ofendas kaj insultas!) iom komentas kaj kritikas 
kelkajn homaĵojn, ankaŭ la fiaĉajn. 

La priskriboj de kibucoj de Israelo, de komunismaj 
persekutoj en Bulgario kaj Hungario trafas la realon same, 
kiel tiuj pri la homaj mizeroj en Hindio aŭ latinameriko. 
Amuzis min la subita kolero de Bruno-Maryvonne, paĝo 
195 pro la landlimoj kaj paĝo 206 la ioma repuŝo al religioj, 
des pli ke en paĝo 179 ili esprimas certan rezignacion ĉar 
"la homa naturo estas, kia ĝi estas...". Kaj jen paĝo 72 kaj 
129 la rasdiferencoj elmontriĝas, ĉu ne fonto de rasismo?... 
Atentu karaj Bruno-Maryvonne, simpla mencio de 
diferencoj interrasoj povas kondamnigi vin, kiel rasistojn! 
Kaj vi ja konstatis, eĉ se vi ne tion klare deklaris, ke la 
homa stulteco ekvivalentece regas en la tuta mondo de 
Irlando al Bolivio. 

Vi havas ŝancon por la surmerkatigo de via libro, ĉar ĝi 
praktike havas nek lingvajn nek presajn erarojn. Eble pro 
subita laco de revizianto je paĝoj 137 kaj 138 iu "komisisas" 
anstataŭ komisias kaj "semjnfina" povas ĝeni, same kiel ia 
faldita vizaĝo devas esti pli malbela ol iu faltita vizaĝo paĝo 
180 sed ĉio en ordo, eĉ pri la nepivaj vortoj, kiel labelo kaj 
tiareo ĉe paĝoj 164 kaj 166 kiujn la kunteksto klarigas. 

Kio plej ĝenis min en tiu libro estas tute alia afero kaj 
mi petas pardonon al vi Bruno-Maryvonne, se tio pikos vin. 
En paĝo 89 oni klare legas ke Bruno ricevis donace, kaj 
ensakigis paketon da malajziaj herboj kaj radikeroj kiuj 
nepre venigas infanojn al geedzoj, kiuj trinkas la koncernan 
dekokton. Ĉu vi tion forgesis fari, aŭ ĉu la manko de 
intimeco, kiun vi pentras en paĝoj 69 kaj 161 pelis vin 
alfronti la boliviajn burokratajn stampadojn por ame 
kunporti "vian" fileton Vincent? Kiel Dio povas esti tiel 
maljusta! 

Ioma Komparo al "Sennaciece tra nia mondo", 
Mi ne povas recenzi ĉi tiun libron, ĉar estus la unua 

fojo, ke aŭtoro mem recenzas sian propran verkon. Mi tamen 
ĝojas, ke la ĉefaj travivaĵoj laŭ la konstatitaj faktoj jen en 
"Ili vivis sur la tero" jen en "Sennaciece tra nia mondo" 
koincidas. Bruno-Maryvonne, iel esprimas la 
ekvivalentecon de la homaj valoroj. Mi vojaĝis nur cele al 

me 
8 

  

DN 
—Ĝĵ—Ĝĵ~E



 SENNACIECE . 
TRA NIA MONDO. 

     

  

- GILBERTA. LEDON | 

la konstatoj de tiu sennacieca ekvivalenteco: ĉefe tiuj de 
naciismo, tiuj de religioj kaj tiuj de rasismo. La klara 
esprimo de tiuj konstatitaj kaj konstateblaj plagoj de homa 
malharmonio, malpaco, militoj kondamnigis min, ĉar tiuj 
mankoj al la homoj apartenas kaj la homoj malfacile 
konfesas al si siajn proprajn mankojn. Tiel "Ili vivis sur la 
tero", kiu estas konformisma malgraŭ ties nekutimaj 
rakontaĵoj ricevas kaj havas multajn favorajn recenzojn. 
"Sennaciere tra nia mondo" ricevis nur unu recenzon (feliĉe 
sufiĉe favoran) tiu de Robert Robertson, "Monato" junio 
1992. Nenia alia aperis eĉ post promesoj. Kial? Ĉar mia 
libro tute ne estas konformisma kaj oni eĉ rifuzis ĝin ĉar jes 
mi kondamnas la kultojn, same naciismon, kiel religion kaj 
rasismon. Feliĉe tio tute ne estas la okazo por "Ili vivis sur 
la tero" des pli, ke Bruno nur celis kunvivi kun terkulturistoj 
(pli bone agrokulturistoj) dume, mi celis la homan 
mondkulturon laŭ civiliza valoro...ne varo. 

Evidente, por Garbhan kaj multaj aliaj, la nocio pri 
' "sennacieco" estas malfacile komprenebla pro tio mi diras, 

ke la homoj naskiĝas nudaj, (aŭ tiel ne estas?) do sen lingvo, 
sen nacio, sen religio, sen tradicioj, sen kutimoj, kaj 
eventuala raskarakterizo de bebo ne enhavas doktrinon. 
Estas la homa kulturo, kiu venigas tiujn stultajn apartaĵojn, 
kaŭzoj de konfliktoj kaj malamo. Ĉion tion, mi klare 
elmontris, Bruno-Maryvonne feliĉe por ili, nur diskrete 
aludis prie. Jen la ĉefaj diferencoj.     

Alia diferenco eble estas, ke Bruno-Maryvonne neniam 
estis alparolataj per "Sale Blanc" (Blankulaĉo) dum ilia 
vojaĝado, mi jes, kaj tion mi emfaze denuncis, tiel, ke la 
insultanto estas mi, mi estas la rasisto... ĉu ne stranga la 
homa hipokriteco? Feliĉe mi vivas en lando, kie la rasoj 
plej miksiĝas, tial de longe mi konstatis, ke la nocioj pri 
gento pri etno estas ridindaj. Kaj pro tio kaj multaj aliaj 
aferoj, "mia patrujo estas la mondo" laŭ la diroj de Seneko, 
tial mi ne revenis al mia naskiĝloko, Bruno-Maryvonne 
jes. Nia mondo estas mia naskiĝloko. Kaj fakte vojaĝado 
estas la plej efika universitato ankaŭ por tion pruvi. 

Konklude: Karaj legantoj, mi rekomendas, ke vi legu 
"Hli vivis sur la tero", do aĉetu ĝin, Bruno-Maryvonne 
bezonas monon por eduki la bolivian mondcivitanon 
Vincent, kiu riskas iĝi Franca ŝovinisto, mi ne, pro tio se 
vi ankoraŭ ne legis "Sennaciece tra nia mondo" se vi ŝatas 
vojaĝlibrojn kaj volas fari komparojn ankaŭ kun miaj 33 
fotoj sen kulto al mia persono, tute simple mendu la libron 
al mi, mi plezure liveros ĝin al vi tute senpage (ankoraŭ 
estas kelkaj ekzempleroj en mia stoko). Mia adreso estas 
Caixa Postal 269. BR-12460-000 Campos do Jordão, SP. 

Gilbert R. Ledon 

MEMORIGAĴOJ 
DE SINMORTIGINTO 

Fama portugala verkisto, Camilo Castelo Branco, 
el la astrala mondo diktis libron pri sia vivo, kiel 

sinmortiginto, per la mediumo s-ino Yvonne do 

Amaral Pereira, kiel averto al la legantoj. 

Ĝin esperantigis s-ano Affonso Borges Gallego 
Soares. La libro havas 646 paĝojn, belan kovrilon 

kaj bonan paperon. Prezo: r$ 25,00 plus afranko. 

Mendu ĉe la eldoninto: Spirita Eldona Societo F. 

V. Lorenz, Caixa Postal3133, BR 20001-970 Rio 

de Janeiro; RJ 
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RECENZO 

Ni ne povas subtaksi la gravecon de teknikaj verkoj 
en Esperanto. Mi persone sugestas, ke ĉiuj fakuloj ion 
verku en Esperanto pri siaj personaj specialaj konoj cele 
al la riĉigo de nia teknika kaj scienca literaturo. 

Antaŭ nelonge aperis du tiaj gravaj, bonaj libroj: 
Germanaj biero kaj bierkulturo de Harald Schicke - 
eld. MA-Verlag-1995-130 paĝoj kaj Sukerfarado- 
sukerfariloj-sukerfarejoj de Claude Longue Epĉe - eld. 
TAKE (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj - 
grava asocio, kiu eldonas trimonatan revuon-FLa Domo)- 
1997-65 paĝoj. 

La du libroj estas riĉe ilustritaj, facile legeblaj ĉar ĉio 
estas en klara lingvaĵo. La teknikaj vortoj estas simple 
prezentitaj por la kompreno de ĉiuj. La aŭtoro pri 
Germanaj bieroj estas fama naturkuracisto, Harald 
Schicke, kiu jam skribis ekzemple la fakan libron: La 
korpo de la homo. Se Schicke ne estas bierfabrikanto, li 
aliflanke estas fervora biertrinkanto, kaj li asertas, ke biero 
estas altgrade saniga kaj utila por kuracado. La libro fluas 
de la konsisto kaj bierkulturo al la teknikoj pri fabrikado 
ĝis la historio en la tuta mondo sed aparte en Germanio. . 
Vi nepre miros pri la salubreco de biero en la ĉapitro: Biero 
kaj sano...kaj la aŭtoro asertas, ke ĉio, la lupolo, la hordeo, 
gisto kaj akvo estas entute "naturaj"...kiu povas dubi prie? 

Claude Longue Epĉe dum pli ol 40 jaroj pasie laboris 
en sukerindustrio, kiel altranga fakulo. Li detale prezentas 
la procezojn kaj procedojn de sukerfabrikado per betoj, 
sed ne forgesis la procedojn per kano. Li facile pruvas, ke 
la sakarozo (ja nura komponaĵo de la sukero) estas blanka 
kristalo plene natura. En la fino, prave li demetas la 
maskon de deko da "onidiroj", kiuj false prezentas 
antaŭjuĝojn pri sukero. 

Jen libroj originale verkitaj en nia lingvo, plie ili rilatas 
al niaj dietoj, do iĝas nepre legindaj. 

Gilbert Ledon 

  Kuracisto: "Ho, terure! La feto tusas."



BARILOCHEA 
ESPERANTO-RONDO 

1) Sajnas al mi ke la emblemo kiun vi vidas ĉi-supre estas 
tre sugesta simbolo de homa solidareco. Krome estas kreita 
de brazila samideano. Ĉu ne konsilindas, ke ĉi tiu trafa 
emblemo montriĝu en la frontpaĝo de la "Brazila 
Esperantisto" kaj de aliaj E-publicaĵoj? 

2) Fortigi plejeble la etikan bazon en nia movado, estas 
miaopinie grava postulo. Eble iea publikigo de la aldonitaj 
vortoj de Gian Carlo Fighiera, kaj ties pli vasta perrevua 
konigo helpus la supre menciitan celon. 

"Zamenhof kaj la movado", Gian Carlo Fighiera, 
El "Esperanto" kaj "Paŝoj al plena posedo", p90 - 95, 
eltiraĵoj. 

- Esperanto ne estas kaj ne povas esti movado de amasoj. 
Gia socia portanto estas malplimulta avangardo. Tiu 
avangarda elito-la nuntempa esperantistaro- havas la 
funkcion maturigi la cirkonstancojn, en kiuj la internacia 
linvo atingos la finan celon. ... 

La tre delikata situacio donas al ĉiu el ni tre pezan 
respondecon. Ni povas adekvate plenumi ĝin, se ni 
enkondukos en nian movadon tri internajn elitecojn: socia 
eliteco, kultura eliteco kaj eliteco de metodoj. ... 

Nia strebado estas difinita en la Deklaracio de Boulogne- 
sur-Mer: " disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo 
neŭtrale homa, kiu ne entrudante sin en la internan vivon 
de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn 
lingvojn naciajn, donos al la homoj de malsamaj nacioj la 
eblon interkompreniĝadi inter si." La enkonduko de 
Esperanto en ĉiujn internaciajn rilatojn estas la fina celo. ... 

Hodiaŭ oni ne plu diskutas pri la du famaj vojoj, kiuj 
konduku Esperanton al ĝenerala akcepto: nome pri 
leĝfarado de supre- flanke de oficialaj instancoj- kaj pri la 
iompostioma ĝeneraligo de malsupre, flanke de la popolo. 
Ni superis tiun demandon ĉar ni laboras samtempe laŭ 
ambaŭ principoj. ... 

Elitaj metodoj signifas prezenti al la homoj la palpeblajn 
faktojn pri Esperanto, alvoki kaj konfidi al ties racio prefe- 
re ol al malfirmaj emocioj. ... (Gian Carlo Fighiera) 

Sendis= Werner Schad 
ESPERANTO 

  

DANĜERA ARMILO 

Kultaj homoj multe legas, ne nur nacilingvajn ĵurnalojn 
kaj revuojn sed ankaŭ ĉiujn presaĵojn kiuj falas en iliajn 
manojn. Ili ankaŭ suferas okulfrapojn pro agresaj devojiĝoj 
de nialanda lingvo, ne plu signitaj per la uzo de italecaj 
literoj. Tio ne okazas hazarde. Domaĝe ekzistas tro multaj 
ĵurnalistoj kaj verkistoj, "senkulpaj" sabotantoj de nia 
gepatra lingvo. Ĝenerale ili iam restadis en eksterlando kaj 
enportis la scion pri alilandaj trafaj vortoj, per kiuj oni 
difinas plurajn novajn teknikajn ideojn laste multe uzendajn. 
Ĉefe por fanfaroni per ilia scio, por ĝeni la enlandidajn 
simplulojn. En nia lando tio fariĝis furora mondo, tiom ke 
preskaŭ ne plu ekzistas urbobloko kie ne videblas amaso 
da fremdlingvaj ŝildoj kaj anoncoj, kvazaŭ oni promenus 
en la ĉeflando de la mondo. Ties idiomo estas bonvenigata 
de nialandaj aŭtoritatuloj ĉar ili gardostaras por teni pura 
nian nacilingvon, kiel saĝe faras la francoj. Tiamaniere la 
konkeratoj invadas konkerotajn landojn. Kune kun la lingvo 
trudiĝas ties valuto. Ventkapuloj aplaŭdas sed la suvereneco 
de la lando tute putriĝas, la bonaj moroj disfumiĝas, la 
moralo kaj religioj, justico kaj honesteco disfalas ĝis la 
grado, ke familioj malfariĝas kaj la tuta nacio facile 
perforteblas. Tiucele helpas potencaj organizaĵoj kiel la 
gazetaro kaj televizio, per iliaj konstantaj kaj malvirtaj 
programeroj kiel noveloj kaj per pornoaj filmoj libere 
spekteblaj de adoleskuloj. Jen la armiloj pli danĝeraj ol 
nukleaj armiloj pri kiuj, cetere, oni lante rezignas. Se la 
lingva kaj valuta invado okazas preskaŭ en ĉiuj landoj de 
la mondo, nia penso akceptas la eblecon, ke ni rapide marŝas 
al tutmonda imperio. Kiun lingvon ĝi trudos al siaj vasaloj? 
Ĉu ĝi dispremos per "traktoro" la homajn rajtojn kaj naciajn 
lingvojn? La demandoj, pravigitaj de la Monda Historio, 
validas. Ne mi, simplulo, scias proponi ideon kiumaniere 
klini la estontan imperiestron ne fari la saman eraron de 
pasintaj regnoj rilate al la reganta lingvo. Tio, ni scias, daŭre 
estigos "brulojn"kiam civitano devos skribe postuli ion en 
la "oficiala" lingvo. Kion mi opinias valida nun estas la 
fakto, ke ni favoros nian aferon se ni inkludas en niajn 
reklamilojn la ideon ke Esperanto helpas teni puraj 
nacilingvojn tial ke E-ellernado montras detalojn de la 
nacilingva gramatiko, kiuj igas rezoni pri la vasta vortaro 
kaj malneceso adopti fremdajn vortojn, altigas nian elanon 
kaj amon al la patrujo. 

Por fini indas rememorigi la saĝan frazon far Dr”. 
Aureliano Chaves, dum li respondecis anstataŭe de la brazila 
prezidento, en la 667.-UKE, en Braziljo, 1981: 

"O Esperanto educadamente bate e pede licença para 
entrar - línguas estrangeiras arrombam nossas portas"= 
Esperanto bonedukite frapas kaj petas permeson eniri - 
Fremdaj lingvoj disrompas niajn pordojn". 

Nun, 17 jarojn poste, oni konstatas kiom pravas 
liaj vortoj ! 

O. Vaske (PY3ACE)



NI KREU LA MISTIKON 

Ismael de Miranda e Silva 

Roman Firenko, mia amiko kaj korespondanto en 
Esperanto, tuj post kiam li akceptis min, en la aviadilejo, 

eldiris:" Mi adoras Brazilon. Tri fojojn mi tie estis, tri fojojn 
mi tien iris; dum periodo de unu al kvar semajnoj po, kaj 
mi trovis la landon nekreble miriga, sensacia. La plej 
stranga, li diris iome inside, estas, ke vi tempe al tempe, 
iom neorganizitaj, sukcesas efektivigi la horaron de la 
solenaĵoj. 

"Tiam, malfide al la ironia sinteno de mia tre aprezata 
gastiganto, mi komprenis nenion kaj ekdemandis timeme: 
"Kio?"... Kaj li, vanta pri la akurateco de nordaj popoloj, 
klarigis: 

-Vi komencas la solenaĵojn ĉiam laŭ fiksita horo, nur 
ke vi eluzas antaŭviditajn paŭzojn, antaŭ la solenaĵoj. 

Mi komprenis la malican petolaĵon. 

25-a BKE Sukcesoplena okazaĵo, okazinta en la urbo 
Campo Grande, MS. La inaŭgura solenaĵo estis en la 
Municipa Palaco. Multaj aŭtoritatuloj ĉeestis. Komenciĝa 
horo: 20.00 h. Paŭzo de 20 h 50 m ĝis 21 h 20mn, aŭ 30mn. 
Efektiva horo de inaŭguro: 20 h 30mn (post 30 mn, tempo 
sama al la intervalo). 

Ferma solenaĵo: en la Komerca Asocio, tre proksime al 
la Moderna Lernejo de Campo Grande, kie okazis la tuta 
Kongreso; tre proksime al la hoteloj, kie loĝis la 
kongresanoj. Antaŭvidita horo por komenciĝo: 20 h 20 mn. 
Sesio dividita en du partojn, je paŭzo de 35 mn. Efektiva 
horo de komenciĝo: 20 h 55 mn ekzakte 35 mn post la 
antaŭvido kaj ekzakte same al la paŭzo. 

Mi memoris mian amikon Roman. Mi, kiu iom elreviĝis 
kun li, en tiu okazo, konstatis, ke reale li pravis. Kaj mi 
hontis, ĉar fakte, tio okazas en Brazilo. 

Tiam venis al mi la ideo ĉar Esperanto estas monda 
movado kaj ni akceptas ĉi tie multnombrajn samidealistojn 
el aliaj landoj, kiuj kutimas al plenumo de horaroj, estus 
neellasebla oportuno krei la mistikon de horakurateco en 
niaj renkontiĝoj. Tion la eksterlandanoj simpatie konsiderus. 
Fakte, estus iom strange konstati, ke ni ne respektas horarojn 
en BR, sed ene de la Esperantista Movado, estas alimaniere. 
Ankaŭ temus, laŭ sintena konsidero, pri kelkiuj el ni, kiuj 
kutime alvenas en ĝusta tempo. Multaj el ni aŭ foriras antaŭ 

“la fino de malfruiĝa momento aŭ ne sukcesas vojaĝi en la 
difinita horo establita tuj post la fino de kunsidoj. 

Kunfratoj, kiuj eble legos tiun ĉi kronikon, povas pensi: 
"Kiel oni perdas tempon per supraĵoj?"...Sed ni iom rezonu 
kaj konstatu kiom mirige estus se ni povus esti elmontritaj, 
kiel malsimilaj rilate al alies rajtoj. Ni estu akurataj. Ni 
kreu la mistikon de la akurateco kaj ni vivu ĝin. Ĉiuj tiuj, 
kiuj havas minimuman partoprenon de respondeco en tiuj 
eventoj, helpu renversi la situacion de nerespondeco kaj 
malrespekto. Ni lernu respekti nin mem. Helpu 
malpravigi Roman... 

A
K
U
R
A
T
E
C
O
 

  

NDLR- En la 35-a ĝuste 10 jaroj poste en Campo Grande, 
ni,LKK kaj KKR intencas tion fari: apliki la akuratecon, 
ne nur per mistiko sed precipe per racia agado. 

Mi volus uzi nian plej efikan rimedon de diskonigo de 
la lingvo Esperanto, "Brazila Esperantisto",por registri mian 
ĝojon pro du okazaĵoj: unu internacia kaj la alia nacia. 

INTERNACIA 

La realigo de la 83-a UKE en Montpeliero, 1-8 Aŭgusto 
1998. Bonega organizo. Preskaŭ perfekta. Kvankam la 
sidejo de la kongreso estis en du lokoj, kio ĉiam iom 
malhelpas, ĉi tiun jaron, tio ne okazis pro tio, ke la du grandaj 
salonoj Schwartz kaj Bernard, situis en la larĝa aleo 
kondukanta al la sidejo de la Kongreso. 

La kongresaj laboroj estis saĝe disdividitaj laŭ la ses 
tagoj, permesante la kongreson bone utiligi la tempon. Mi 
nur rimarkigas, ke merkredo estas pli taŭga tago por la 
okazigo de ekskurso anstataŭ mardo, ĉar ĝi distribuus egale 
la laboron antaŭ kaj post la ekskursoj. 

La antaŭ-kaj-post kongresa ekskursoj estis perfektaj kaj 
haveblaj al iu ajn poŝo. La bona gusto de la franca manĝaĵo 
estis plene pruvita en la luksa bankedo. 

NACIA 
Kvankam iom malfrue mi deziras gratuli ĉiujn brazilajn 

esperantistojn pro la eldono de la bonega jarlibro de BEL. 
Tia publikigaĵo honoras la brazilan esperantistan movadon. 

Mi estus feliĉa se niaj estraranoj sendus ekzemplerojn 
al la esperantistoj en la tuta mondo por ke ili sentu, ke ni 
komencis eliri el la tria por eniri en la unuan mondon. 

BELA AGO! 

Dumla 83-a UKE en Montpeliero, samideano n-ro 2344, 
S-ro Masanori Isaka el Japanio, perdis sian poŝpaperujon 
kun mono kaj dokumentoj. Ĝi estis trovita kaj resendita. 
Ricevante sian havaĵon, kun granda ĝojo, S-ro Isaka prenis 
duonon de la mono, kio estis multo kaj ĝin transdonis al 
samideano n-ro 191, kiu kompreneble rifuzis ricevi, 
argumentante, ke li nur plenumis sian devon. Bela Ago! 
Samideano n-ro 191, S-ro Robson Mattos, el Brazilo. 

Ismael de Miranda e Silva.



  

Dankon mi manifestas pro la spaco disponigita por mia 
PREĜO MALUTILAS, en la decembra numero, eĉ kun 
aldona ilustraĵo. Domaĝe, enŝteliĝis manko de ununura 
litero-S, en grava vorto. Anstataŭ ...kvazaŭ sanktigis la 
PATROJN oni legu PASTROJN. 

D.Bianchini - Historio de Kvalito - Edifa teksto. 
Jozefo D Pinto - Ŝajnoj - Verŝajne tradukaĵoj, laŭ mi 

iom svagaj temoj. 
May Bijleveld - Utopio - Belega verko kun aldonita 

ilustraĵo de ŝi mem desegnita. Oni delonge ne trovas tiel 
simplan sed belegan rimaron. Junuloj kunmetas frazojn 
terure aĉajn, sen klara signifo, kompareblaj al 
senpripensaĵo de ebriuloj sed nomas tion poezio. (Troa 
toleremo, kaŭzas inflacion !) - Gratulojn,veterana moŝto 
May! 

Paŭlo S Viana - 7 Demandoj - Admirinda leciono por 
ni ĉiuj, aktivaj homoj. Kioma modesteco! Li sin diras 
senhontulo!! Jen mia amika protesto. Lia tradukista moŝto 
meritas, ke ĉiu kiu sin diras esperantisto relegu lian 
magistran lekcion almenaŭ 3 - 5 fojojn, por enkapigi la 
sep KIEL ĝuste interpreti aŭtoron. Malfrue mi vekiĝis pri 
ĉi metodo. Nun mi igas la kompanojn de nia tradicia 
VERDA KAFO ne nur legi sed traduki mian du paĝan 
GISTO. Kiu plenumas kontentige la faskon, tiu gajnas 
senpagan lunĉon dum la babilrondeto. 

BEL INFORMAS - La Prezidanto Reprezentas - 
Rikoltu sukcesojn kaj ne forgesu lubriki la ideon UEA- 
DM-loto dum E-eventoj, ĉefe en Kampo Grande-MS. 

Bicikla Vojaĝo - Estu bonŝancaj Adriano kaj Alexandre 
Karnejro, kun multaj preteriraj sukcesoplenaj reklamoj 
favoraj al nia verda varo. 

Maria Almada - Guto Malgranda Ekde Konfucio 
daŭras akra spronado kontraŭ pigruloj. Mensaj pigruloj 
troe proliferas. Pensi dolorigas. Bone bildigas tion karioka 
verso = O trabalho não me cansa - o ... me cansa é pensar. 

G. Ledon - Recenzo - Lerta prezento de La Diplomato 
kiu Ridis, Ĝi enhavas la esencon de la ruzeco necesa en 
diplomatio. 

May - De Balbuto al Disputo - Dankon por la diversaj 
temoj proponeblaj al membroj de rutinaj kunsidantoj en 
verdaj rondoj. 

Karlos E de Olivejra - (mi pensas ke la homoj preferas 
ĝustan prononcon de siaj nomoj ankaŭ far eksterlandanoj) 
- Nova Bejo Estraro. Sukcesojn ! - Oni rimarkas ke junuloj 
ankoraŭ pensas nacilingve kaj poste tradukas la frazon. 

Bayard - Kiel Esperanto Savis Mian Vivon - lam 
' nacilingve legita. Laŭ mi la estorio (permeson por la 
neologismo) pensigas ke la tie arigita grupo, 98, estis 
kaptitaj en esperantista ejo. 

W. Arenhardt - Naturcirklo - Pensigas pri la naturleĝo 
GRANDULOJ VORAS ETULOJN, same kiel en la Socio. 

Pekim Vaz - Horloĝo - Sen ciferplato...Bah...taŭga por 
neniofarantoj ! 

BEL-jarlibro/98 - Kiom da novaj nomoj. Se ĉiuj 
egalstatas kun, ni diru, Amarijo kaj/aŭ J.Salles, ho Sankta 
Gloro, ni ĉiuj rajtas fieri pri nia Esperantio. 

PY3ACE 

  

OPINIO: El E-o US, Elna, n-ro 4/98, p.l1, Sekcio 

"Leteroj": C.J. De JESUS opinias: 

"Kiel preter lasindajn en esperanto publikigaĵo mi rigardas 

artikolojn aŭ novaĵojn en la nacia lingvo. Ebla escepto 
malgrandaj informoj, kiuj celus la membrojn, kiuj ankoraŭ 

ne scipovas E-on, sed baldaŭ scipovos ĝin legi kaj skribi. 
En organizo kiel ELNA, kiu sin dediĉas al la disvastigado 
de la internacia lingvo, ĉiuj membroj scias aŭ scios 

Esperanton. Se iu ankoraŭ ne scias sufiĉe, nuresperanto 

publikigaĵo instigos kaj stimulos lin (aŭ ŝin). 

NDLR= Ni samopinias. 

  

LA KNABO FRENEZETA 

Kristoĉjo, kiu estis la tradukisto de la verko de Ziraldo, 
ankoraŭ plurfoje reaperas en intervjuoj: la 19-an de januaro 
en la programo de Jô Soares 11.30 e-pôsto:jo(Duol.com.br; 
la famega ekonomi-gazeto Gazeta Mercantil http:// 
www.gazeta.com.br aperigis intervjuon kun li en sia Suple- 
mento "Distrito Federal" lundon, la 25-an de januaro: 

Kristoĉjo, 11 jara, lernis la lingvon kun la patro, tradukis la 
unuan libron por Ziraldo kaj preparas "Flicts" en la sama 
lingvo; la 28-an li aperis kovrilpaĝe en la fama Correio 
Braziliense kaj sur granda foto en ĝia kajero "Cidades"; 
Jornal da Comunidade en la sama semajno raportis pri la 
libro; la 30-an de januaro, Kristoĉjo estis intervjuita de TV 
Apoio (NET-kanalo 22) kaj aperis en la tutnacia elsendo 
de TV Manchete vespere; la 5-an de februaro li prezentiĝis 
en la Programo Cor da Cidade en TV Brasilia krome Brasilia 
Sŭper Radio FM pri ĉio raportis.



  

KVARA TUTAMERIKA KONGRESO 
DE ESPERANTO 
Bogoto (Santa Fe de Bogota) 27-a/01/99-03/02/99. 

Partopreno varia (eble okdeko da homoj) ĉe la kunvenoj 
aŭ paroladoj - 30 personoj ĉeestis. Partopreno ne sufiĉa 
por iu "tutamerikaĵo", 4 el Brazilo, 1 el Venezuelo, 2 el 
Usono, 4 el Meksiko, 1 el Urugvajo. 

En Kolombio mem ŝajne ekzistas multaj bonaj 
esperantistoj, sed laŭ ilia propra konfeso mankas la organi- 
zado inter ili... pro la konata falsa "individuismo". Oni 
bedaŭru la mankon de landa asocio (tamen oni provas 
organizi unu) kaj vanaj diskutadoj ne alportas la solvon por 
unuigo ankaŭ ne en Kolombio. 

Santiago Alvarez kun la tro impeta memkonvinko de 
Rodrigo Ramirez sukcesis funkciigi la "kongreson". Elstara 
partopreno estis de Luis Jorge Santos Morales, kiu kiel 
posedanto de reto da "lingvo-institutoj" ankaŭ instruas 
Esperanton en la tuta lando per propra metodo. Luis J. San- 
tos cetere prezentis la interesan teatraĵon kontraŭ 
maltoleremo: "Nigraj inkvizitoroj, flavaj klaĉulinoj" kun 
la partopreno de la lokaj esperantistoj. Gonzalo Bermudez 
alia loka spertulo vigle monologis. En alia artvespero 
dancistoj prezentis bonajn folkloraĵojn. Eĉ ne forestis tro 
civilizita ŝamano, kiu laŭdire regas super pluraj indiĝenaj 
triboj el la montaro. 

Bill Maxey el Usono, kiu vojaĝis en multaj landoj por 
"Amerika Agado" detale priskribis la lokajn agadojn, kiam 
oni konkludis ke Esperanto ekzistas en preskaŭ ĉiuj landoj 
sed ne viglas. 

La programo entute estis sufiĉe peza kaj altnivela eĉ 
kun partopreno de la prezidanto de la akademio de 
Esperanto Geraldo Mattos, kiu prave decidis movade agadi. 

Oni bedaŭris la izolecon, la distancojn kaj la kostojn, 
kaŭzoj de nia malforteco kaj ni atendu la kvinan Taken eble 
en Meksiko 2001. Ĉu la plifortigo de la amerika agado 
kapablus venigi la sukceson de la UK en 2002 en Fortalezo? 

GL. 

    

   

  

  

      
  

  

  

  

    
  

  

      
  

Nigraj inkvizitoroj 

  

  

Neformala kunveno pri la 52 Tutamerika Kongreso de 
Esperanto en Meksiko 2001 

KULTURA CENTRO 

ESPERANTISTA 
Monatfinaj programeroj: 20-21/02/99 "Esploroj pri la 
zamenhofa ideologio" (Francois Degoul). 27-28/03/99 
"Kien Ruslando?", responde al la hungara ambasadoro 
Nanovfszky. 24-25/04/99 "La bona lingvo", renkonto kun 
Claude Piron. 
ELNA-Kongreso 

Sheraton West Port Hotel, St. Louis, MO, 24-26/07/99. 
Esperanto-Kursaro, Ŝtata Universitato San Francisco, 06- 
23/07/99. 

SAT-Kongreso 
72-a Kongreso de SAT, en Karlovy Vary, Ĉehio 24-31/07/ 
99. 

2-a AZIA Kongreso de Esperanto 

Hanojo, Vjetnamio 22-25/08/99. 

IKEF-Kolokvo 

Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, 10-12/11/ 
2000: "Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko"



  

KEATUR 

Celoj de Keatur: 

1. Varbi kaj arigi novajn membrojn por la turisma agado. 
2. Altigi la lingvan nivelon de niaj membroj pere de la kuba 
historio, interesaj turismaj lokoj kaj ĝenerala kuba kulturo. 
3. Disvastigi nacie kaj internacie turisman agadon pere de 
Esperanto. 4. Krei inter membroj sentojn pri solidareco kaj 
amikeco. 

(Jaro l, N-ro 2, decembro 98. Aperas 4 fojojn jare). Adreso: 
Strato Vista Alegre, 264 e/Juan B Zayas y Luiz 
Caballero.Vibora. La Habana. Cuba Telefono: (0537) 
404484,401364. Fakso: (0537) 338729. 
e-posto:kubaesp(Oma.il.infocom.etecsa.cu 

http://www.infocon.etesa.cu/new/esperanto/ index.htm 

BEJO DISVENDAS 
la libron Brazilaj Infanaj Kanzonoj, de Jorge Teles. Entute 
estas 14 kanzonoj kaj kostas du realojn. Mendu ĉe BEJO, 
Caixa Postal 1097. 13001-970 Campinas, SP. 

REBATO-SERVO DE BEJO 
Redaktanto: Henrique Braga, Rua Peri, 123 - Barro. 50900- 
480 Recife, PE. Telefono (hejma): (081) 251-5269. 
Retpoŝto:bejorebato(Qdigicron.com 
aŭ: henriko(Qesperanto.nu 

PETO DE KORESPONDA SERVO DE 
JAPANA ESPERANTO-INSTITUTO 
Koresponda Servo de JEI peras korespondon inter Japanio 
kaj eksterlando. Se vi interesiĝas pri korespondo kun 
japanoj, bv. turni vin al: 

Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12- 
3. Tokio, 162-0042. Japanio. 
Aldonu vian aĝon, sekson, profesion, intereson kaj viajn 
preferojn. Estas rifuzataj monhelpa peto kaj propono je 
komerco. Aldono de 2 internaciaj respond-kuponoj estas 
bonvena por faciligi nian laboron. 

HEJMPAĜO DE LA NOBEL-PREMIITO 
ALBERT SCHWEITZER: Jam aperas sur la 
hejmpaĝo http.//www.seweitzer.org. tekstoj en la lingvoj 
germana, franca, angla. La sidejo de la asocio: Maison 

- Albert Schweitzer 8, route de Munster, FR-68140 
GUNSBACH, Francio. Serĉas bonvolemulojn kiuj akceptus 
traduki iujn el tiuj paĝoj unue en Esperanton, eble ankaŭ 
en aliajn lingvojn. Adreso de la respondeculo: Christoph 
Wyss, Weissenaustr. 

17 CH-3800 UNTERSEEN, Svisio. Tel.: 41 33 826 64 64 
e-poŝto:info(Qschweitzer.org 

Blindulaj Esperantistoj Brazilaj: 

- Ĉiu iu blinda esperantisto brazila skribis poemojn, 
artikolojn aŭ librojn Esperantlinge? Se jes, bonvolu informi 
al mi lian / ŝian nomon kaj la koncernan bibliografion. 

- Ĉu la blinda poetino Benedicta Mello, kies poezia verko 
estas tradukita Esperanten, skribis kelkajn poemojn originale 
en E-o.? 

- Ĉu iu blinda esperantisto brazila instruis E-on ĉe la Insti- 
tuto Benjamin Constant aŭ aliloke? Se jes, kiu estis li / ŝi? 

adreso: 
PEKIMT.VAZ,  e-poŝto:«vazpekim(Qamazon.com.b- 
CAIXA POSTAL, 182, 
BELEM -PA fax (24h): ..... 091.216.61.61 
66017-970 

ATENTON, LIBRO-SERVOJ! 
Bv. atenti, gvidantoj de libro-servoj: la kampanjo "LIBROJ 
DE AKEIO" vendigas viajn librojn. Vi povas pligrandigi 
vian libro-vendadon, uzante la vendigan povon de tiu 
kampanjo, eĉ sen mencii la nomon de la kooperativo 
esperantista organizo, kiu ĝin lanĉis. 
Vi povas eĉ ne mencii la nomon de la kampanjo. Sufiĉas, 
ke vi profitu, favore al via libro-servo, la vendigan ideon 
entenatan de tiu kampanjo. Antaŭen kaj bonajn negocojn! 
(Caixa Postal 100.041 - Niterói, RJ - 24001-970). 

GRATULU VIAJN AMIKOJN INTERRETE! 
Ĉe esperanto nun ekzistas "Ni gratulas, kiu donas la eblecon 
gratuli publike siajn korespondantojn, aliajn geamikojn kaj 
parencojn okaze de iliaj naskiĝaj aŭ aliaj memorindaj tagoj. 
Eblas eĉ aldoni virtualan floron al sia gratulmesaĝo. La 
gratulo aperas aŭtomate en la tago indikita. La aldono de 
gratulo povas okazi eĉ monatojn pli frue per plenigo de 
simpla formularo. "Ni gratulas" troveblas ĉe la ttt-adreso 
http://esperanto.nu/gratulas/ Franko Luin 
franko(Qesperanto.nu 

VOJOJ DE LA SAĜECO 
(Ubiratan Rosa). Traduko de O. P. Holanda. R$ 10,00 rabato 
30%, 30 tagoj p/pago. Adreso: Abrigo Bezerra de Menezes, 
Rua Dona Vicentina Alegretti, 265 - Penha. 
03610-030 São Paulo, SP Fakso: (011) 293-6293 e-poŝto: 
abrigo(Qsti.com.br 

UEA-KOMISIONO POR AMERIKO 
Estas necese sendi legomaterialon al kelkaj landoj de Meza 
Ameriko. Se en viaj bibliotekoj aŭ en la biblioteko de viaj 
kluboj troviĝas dupblaĵoj, bv. informi la Komisiiton Atilio 
O. Rojas, Riouwstraat 172, NL - 2585 HW Den Haag, 
Nederlando. 

EL POPOLA ĈINIO 
Mi ĝoje informas vin, ke nia redakcio havas retpoŝton 
epc(Qehina-report.com



  

-CEARAA ESPERANTO-ASOCIO estis invitata por gvidi 
Esperanto-kursojn ĉe la Ŝtata Universitato de Cearao, 

Teknika Lernejo Federacia de Cearao kaj Universitato de 
Crato. 

-Kurso CER de KCE (Kultura Centro de Esperanto): Per 
interreto, dum la jaro 1998 estis diplomitaj pli ol 60 
lernantoj, entute jam sumas al 143 diplomitoj kaj preskaŭ 
konstanta kvanto de 290 lernantoj. Krome, Prof-ro J. J. 
Lunazzi subtenis agadon por la komunuma televida kanalo 
de Campinas, SP per kiu Esperanto estas ekdisvastigata kaj 
antaŭvidas la eblecon fari specifan programon. 

"PASPORTO AL LA TUTA MONDO"estas nova E-kurso 
kiu konsistas el 15 lecionoj (po 30 mn kaj akompanaj 
presitaj materialoj, celitaj al individua aŭ grupa studado. 
La pedagogie bazita distra historio faciligas kaj ĝojigas la 
lernadon. Ĉiu leciono okazas tute en Esperanto kaj enhavas 
tri partojn: enkonduko, dialogo, resumo. Por plifortikigi kaj 
praktiki la novan materialon enkondukitan en ĉiu leciono, 
la resumo detale traktas la ĉefajn gramatikajn erojn 
prezentitajn en la dramo, kaj preparas la lernanton por la 
skribitaj ekzercoj, kiuj akompanas la kurson. La skribitaj 
ekzercoj, kompilitaj de Stefan MacGill, komplementas la 
lecionojn kaj donas la praktikon en legado kaj skribado 
esenca al lerni lingvon. Vortiprovizo, frazoj kaj gramatiko 
enkondukiĝas nature per la dialogo. Jam ĉe la fino de la 15- 
a leciono la lernanto devus povi 1. konversacii memfide 
kaj precize en rango de ĉiutagaj situacioj; 2. kompreni 
parolatan E-on en diversaj kuntekstoj kaj de diversspecaj 
parolantoj kun moderaj, naciaj akĉentoj; 3. rekoni la ĉefajn 
ecojn de Esperanta gramatiko kaj utiligi ilin en parolata kaj 
skriba komunikado; 4. identigi kaj kompreni aspektojn de 
la E-a kulturo; 5. vivi en la plilarĝa Esperanta mondo, 
partoprenante profitodone kaj kun plezuro en Esperantaj 
kursoj kaj eventoj lokaj, regionaj, naciaj kaj internaciaj. 
Luci Harmon, produktisto de la videokurso prave difinas 
"pasporto al tuta mondo", kiel aŭdacan entreprenon. Ĝi estas 
aŭdaca en la amplekso de ĝiaj profesieco, grandeco... kaj 
financo. Jam la unuaj kvar lecionoj aperis kaj estis vaste 
laŭditaj. La sekvaj ses lecionoj estis filmitaj dum la somero 
de 1998; mono estas serĉata por redakti lecionojn kvin ĝis 
dek kaj por filmi la lastajn kvin lecionojn. La unuaj kvar 
lecionoj estas aĉeteblaj kontraŭ 90 dolaroj, inkluzive la 
ekzerclibron. Antaŭmendoj estas akceptataj por lecionoj 5 
ĝis 10 kontraŭ 135 USD. La kompleto de 15 lecionoj povas 
esti antaŭmendita kontraŭ 325USD. 
ELNA, PO Box 1129. El Cerrito CA 94530 USA - aŭ UEA 
(konto nmvm-n) Nieuwe Binnenweg 176. NL-3015 BJ 
Rotterdam, Nederlando. 

KUBA ESPERANTO-ASOCIO 
Eldonas regule tri periodaĵojn: (En Esperanto) "Avanco", 
oficiala organo 4 monata; "La Noktuo" dumonata; (En 
hispana lingvo) "Universo, dumonata. 

PROJEKTO INTERKULTURO 
(Eduka, interlerneja projekto de ILEIJUEA). Nomo de 
la projekto: INTERKULTURO. Celo: Kontribui al 
interkultura edukado pere de kunlaborado inter lernejaj 
klasoj de pluraj landoj. Kadra programo: "Linguapax" 
de Unesko. Komenco-tempo: Aŭtuno 1999 (eblas 
komenci pli frue aŭ malfrue). Partoprenantoj: lernejaj 
klasoj en pluraj landoj en malsamaj kontinentoj, 
intruistoj, (prefere sed ne nur) esperantlingva. Agadoj: 
A) Interŝanĝo de dokumenta materialo: -ĉiu klaso elektas 
esplor-temon (el proponata listo): -ĉiu klaso planas kaj 
realigas la esploron per kolektado de informa materialo 
ĉe aliaj klasoj de la sama nivelo; -ĉiu klaso prilaboras la 
kolektitan materialon kaj produktas komparan resumon; 
-la resumoj de ĉiuj klasoj konsistigas internacian 
ekspozicion. B) Geografia sliparo produktita de lokuloj: 
-instruistoj el pluraj landoj plenigas resumajn slipojn, 
laŭ interkonsentita strukturo konsidere de iuj aspektoj 
de la kultura geografio de la propra lando; - la slipoj tiel 
redaktitaj konsistigas kvazaŭ geografian enciklopedieton 
je dispono de la partoprenantaj klasoj, por taŭgaj 
komparoj kaj konkludoj. C) La lernejaj klasoj evoluigas 
sian konon pri la Internacia Lingvo kaj utiligas tiun 
konon por: -kontakti la ceterajn klasojn; -interŝanĝi 
informan materialon (A)); -legi la geografian sliparon (B); 
-studi aliajn disponeblajn materialojn; -produkti 
materialon por la ekspozicio. Interkomunikado: La klasoj 
partoprenantaj la Projekton Interkulturo, kvankam ili 
loĝas malproksime kunligiĝas pere de la komputila 
Interreto (aŭ per la ordinara poŝto) kaj tiel ili formas 
unu solan kvazaŭan lernejon. Ĉi tiu kvazaŭa lernejo, je 
la nomo de Tibor Sekelj, estas nur ejo simulata de 
komputilo, kie infanoj povas; -trarigardi la kulturajn- 
geografiajn materialojn; - korespondi kun la aliaj klasoj 
disaj tra la mondo; afiŝi siajn publikajn mesaĝojn; - 
ekzerci siajn lingvajn kaj komunikajn kapablojn; - 
kunligiĝi kun aliaj retaj ejoj, kiuj rilatas al iliaj esplor- 
temoj; - aranĝi siajn finajn ekspoziciojn. 
Inter la lernejoj kiuj jam aliĝis je Projekto Interkulturo 
estas ŝtata Lernejo Rui Barbosa, en Petrópolis, RJ iniciate 

de J.F. Galvĉo Marinho. La ceteraj landoj estas 
Argentino, Usono, Suomio, Ukrainio, Ruamanio, 
Jugoslavio, Kroatio, Albanio, Italio. 

Renato Corsetti



    

    
- Laŭpete de Antonino Cabanela, handikapulo el Kubo, BEL 
sendis donace la petitajn lernolibrojn por hispanlingvaj 
parolantoj, troveblaj ĉe BEL-Libroservo: 
Diccionarios de Bolsillo-E-o/Espanol/E-o, Respuestas a 
cuestiones gramaticales de Esperanto, Esperanto y 
comunicación humana. 
- Karnejroj Fratoj Adriano kaj Alexandre disvastigas 
Esperanton kulture, bicikloturisme kaj ekologie. En 1986 
ili vizitis Francion Gvajanion, Surinamon, Britan Gvajanion 
kaj nordan Brazilon. En 1989 krom Brazilio, ili atingis 
Eŭropon, kontaktis esperantistojn kaj prelegis en Italio, 
Hungario, Jugoslavio, Bulgario, Rusio, Rumanio, Grekio, 
Turkio, Germanio, Svislando kaj Aŭstrio. Ekde pluraj jaroj 
ili partoprenas la BR-kongresojn. Por la venonta BKE, en 
Campo Grande, BEL subvencios la busvojaĝon Salvador- 
Campo Grande. 

- Estis rajtigita en decembro-98 al Joan Inglade Roig 
(Vilanova Esperanto-Grupo en Vilanova i la Geltrŭ), el 
Katalunio, traduki al kataluna lingvo la faldfolion Kiu scias 
Esperanton vivas la mondon (Quem sabe o Esperanto vive 
o mundo). 

- Donace BEL sendis, por riĉigi la programon de la 35-a 
Esperanto-Renkontiĝo de Sudparaiba Valo, 07/03/99, en 
Taubate, SP 30 diversajn librojn laŭ propono de la 
organizanto Alcyr Guedes de Almeida, kiu ilin disdonis 
premie al la ĉeestantoj. 

FEDERACIA KONSILANTARO DE BEL 
- En la Informilo de FK n-ro 4, de januaro 99, enestis 
enketilo por la federaciaj asocioj, rilate al la ŝtataj organizoj. 
Temis pri nomo de koncerna prezidanto, oficperiodo, 
prioritatoj de la organizo, plenumoj, planado kaj opinioj 
pri FK. 
- Federaciiĝis laste en ŝtato Piaui, Teresina, PIAUIA 
ESPERANTO-ASOCIO kaj en Goias, Goiania, 
INSTITUTO GOIANO DE ESPERANTO. 

Bonvolu ridi 
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Leciono pri botaniko 
En leciono pri Botaniko, instruisto demandas al 

distriĝema lernanto: 

- Kiu estas tiu ĉi herbo? 
- Mine scias. 

Ĉu vere? Ĉu efektive vi ne konas la medikagon? 
Ho! vi estas azeno. 
Tute ne, sinjoro profesoro, se mi estus azeno, tuj 
mi estus koninta tiun herbon. 

   
LA PREZIDANTO - informas 

Grava la Zamenhoffesto en Goiânia 

Invitita de Kultura Esperanto-Centro, Instituto Goiano 
de Esperanto, kaj Clube Filatelico de Goiania, la prezidanto 
de Brazila Esperanto-Ligo, Osvaldo Pires de Holanda, 
voĵaĝis al tiu ĉefurbo kie la 5an de decembro, antecipe, tiuj 
asocioj memorigis la datrevenon de Doktoro Zamenhof. La 
grava evento sub la gvido de Dilma Cavalcante Bandeira, 
okazis ĉe Escola Técnica Federal de Goias. Partoprenis en 
la evento pluraj asocioj, kaj ĉiuj ili propagandis Esperanton. 
La ampleksa salono estis superplena da personoj. Tiuokaze 
Holanda estis intervjuita de la Universitata Radio pri 
Esperanto kaj ĝiaj konkeroj en 1998. 

Kampanjo de la Plimultigo de Nia Anaro. 

Dum la semajno de la 7a ĝis la 12a de decembro, la 
prezidanto de BEL restis en Brasilia kie ĉiutage li kontaktis 
la aliajn estraranojn kaj kun ili kunsidis kaj aprobis kelkajn 
ideojn, ekzemple: 1)-aperigi venontjare (1999), monatan 
esperantan bultenon, en Portugala lingvo, celante ĉefe 
informi pri la esperanta movado al la komencantoj kaj novaj 
anoj; 2)-intensigi la kontakton inter la Ligo kaj la asocioj 
kaj kluboj en la tuta lando. Tiu tasko estos realigita de la 
prezidanto mem; 3)-Aperigi en ĉiu eldono de Brazila 
Esperantisto statistikon pri la marŝo de la Kampanjo. La 
Vic-prezidanto liveros la informojn al la redaktantoj de BE. 

Esperanta Renkontiĝo en Altinopolis. 

Akceptinte inviton de D-ro Izao Carneiro, el Ribeirŝo Pre- 
to, Holanda vojaêis al Altinópolis kie D-ro Izao apogita de 
la urbestro klopodas starigi tie esperantan grupon. La 
renkontiĝo okazis la 19an de decembro ĉe la Bieno Sŝo 
João da Mata, kie regis tre agrabla etoso. Partoprenis en la 
evento, tridek personoj, la plimulto tre entuziasmaj junuloj.



  

CEARAA SAM-IDE-ANO 

Oficiala organo de Cearaa Esperanto-Asocio, n-ro l, 

Oktobro/Novembro/Decembro 98, dulingva, 4-paĝa. 

Adreso: Caixa Postal 5001, Fortaleza-CE 60164-970. 

INFORMADO 

AERĴ (Asocio Esperantista de Rio de Ĵanejro) kaj KKE 

(Kultura Kooperativo de Esperanto) per diversaj manieroj 

divastigas E-on en gazetaron, televidon, radion, interreton 

kaj aliaj rimedoj kiujn resumas informe J.R. de Paula laŭ 

periodaj raportoj kun granda efikeco kaj dediĉo. En la lasta 

semestro de 1998, entute: Gazetaro: 44 artikoloj, Radio kaj 

Televido: 7 prezentoj, Prelegoj al neesperantistoj: 4, Afiŝoj 

kaj paneloj: 8, Ekspozicio: 1. 

DEPARTEMENTO DE E-o de CEYP 

Rio das Flores, RJ: Festis la 1-an datrevenon de aktiveco 

esperantista en decembro 98, kiam ĝi realigis la 3-an 
Dimanĉon Esperantistan, la 13-an/12/98. 

STAMPILO EN ESPERANTO 

Lanĉita de Sankta Domo de Mizerikordo, en Anápolis, GO 

okaze de titolo al ĝi agnoskita de Unicef". La estraro 

informis, ke la iniciato pri uzo de E-o en stampilo estis 

sugesto de la direktorio de Poŝto en Goinia, GO precipe 

de S-ro Enir Garcia, (Caixa Postal 983), granda amiko de 
E-o ĉe kiu la tieaj samideanoj ĝuas simpation kaj amikecon. 
La estrino de SDM estas Fratino Rita Cecilia - OFM (Caixa 

Postal 563. Anápolis, GO 75110-730.) Tel. (062) 311 2555. 
Multaj gesamideanoj laboradas ĉe la publikaj instancoj kaj 
lernejoj en Goiĉnia kaj havigas profitojn al la E-movado, 

inter ili S-ro Dilma Cavalcante Bandeira, modela 

laboremulo de la afero. 

Informis H. A. Kardec Mendonca. 

PRELEGOJ 

-"Esperanto en Konversacio" de Prof.-ro Jair Salles, Vic- 
Prezidanto de KKE kaj aŭtoro de baza, perfektiga kaj supera 
kursoj de E-o, ĉe CEYP, Rio das Flores-RJ la 04-an/03/99. 

- Ĉe EASP:"Arto kaj Esperanto", la 27-an/02/99 (Marija P. 
Almada), "Ho! Dio! Kiel bela estas la ekonomika milito", 

la 27-an/03/99 (G. R. Ledon), "Maljuniĝo" la 24-an/04/99 
(J. Dias Pinto). 

- 50-a datreveno de EKZ (Esperanta Klubo Zamenhof): 

Feste al ĝi okazis specialaj programoj: la 30-an/01/99 ĉe 
Universitato "Cruzeiro do Sul", 17-a horo, solena sesio 

salute de la Rektoro; la 31-n/01/99 ĉe la sidejo de EKZ, 
estrato Idioma Esperanto, 363-S.Miguel Paulista, 
S.Paulo,SP etose per variaj eroj.   

07/03/99 
35-a Esperanto-Renkontiĝo de Sudparaiba Valo 
enTaubaté,SP. 

  

      
  

02-04/04/99 

13-a Esperanto-Renkontigo de Stato San-Paúlo, en 

Franca, SP. 

10-11/04/99 

13-a Laborkunsido de Nordorientaj E-Asocioj, en Joĝo 
Pessoa, PB. 

21-23/05-99 

13-a Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato Rio de Janejro, RJ en 
Paraiba do Sul, RJ. 

12-16/07/99 

35-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 

20-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, en Campo 

Grande, MS. 

13-15/11/99 

10-a Sudbrazila Esperanto-Renkontiĝo kaj 5-a Internacia 
Konferenco pri Instruado (IKI) en Florian6polis, SC. 

07/2000 

36-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 

21-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, en Petropolis, 

RJ. 

07/2001 

37-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 22-a Brazila 
Esperantista Junulara Kongreso en Brasília, DF 

(konfirmota).



  

SUBTENANTOJ DE ESPERANTO EN EŬROPARLAMENTO 
Eŭroparlamentanoj, kiuj diversgrade opinias, ke Esperanto povus helpi al solvado de la lingva problemo en Eŭropa 

Unio (stato je 1998, julie). 
Laŭ partioj: 
Unio por Eŭropo - 15 el 56 (26,78 96) 
Verduloj - 7 el 27 (25,92 90) 
Alianco Radikala Eŭropo - 5 el 20 (25 90) 
Eŭropaj Liberaluloj Demokrataj kaj 

Reformantoj - 10 el 41 (24,39 90) 
Partio de Eŭropaj Socialistoj - 

49 el 215 (22, 79 90) 
Popola Partio Eŭropa (Kristan-Demokrata) 

- 27 el 180 (15 %) 
Eúropa Unuiga Maldekstro/Nord-Verda 

Maldekstro - 3 el 33 (9,09 %) 
Ne enskribitaj - 3 el 36 (8,33 %) 
Sendependuloj por Eŭropo 

de la Nacioj - 1 el 18 (5,55 90) 
Entute: 120 el 626 (19,16 90) 

Laŭ landoj: 

Irlando - 14 el 15 (93,33 94) 
Belgio - 16 el 25 (64 90) 
Britio - 30 el 87 (34,48 %) 
Italio - 20 el 87 (22,98 %) 
Svedio - 4 el 22 (18,18 %) 
Luksemburgio - 1 el 6 (16,66 %) 
Francio - 11 el 87 (12,64 %) 
Finnlando - 2 el 16 (12,5 %) 
Hispanio - 7 el 64 (10,98 %) 
Aŭstrio - 2 el 21 (9,52 %) 
Germanio - 8 el 99 (8,08 %) 

Nederlando - 2 el 31 (6,45 %) 
Danio - 1 el 16 (6,25 96) 

Greklando - 0 el 25 (0 96) 
Entute: 120 el 626 (19,16 90) 

Jen materialo por pripenso de esperantistoj el landoj de Eŭropa Unio. Kion fari, ke parlamentanoj de malgrandaj 
landoj subtenu Esperanton? 

(El "Litova Stelo", N-ro 5 - 1998, p.24) 

SKRIBITA SUR LA STELOJ. 

Pro gripo kaj kontraŭvole mi vizitis kuraciston en 
kvartalo kie mi loĝas en Fortaleza. Sciante pri la 
graveco de tiu doktoro mi ne volis ĉagreni lin pro mia 
malgranda problemo. Tamen premita de mia kuzino 
mi iris al li en publika sancentro kaj tie mi spertis tute 
neatenditan surprizon. 

La kuracisto ekzamenis min, tuj konstatis la 
negravecon de mia malsano kaj, ĉar mi sciigis lin pri 
mia amo al teatro, tre rapide li enkondukis esperanton 
al mi, invitis min eklerni ĝin kaj partopreni de 
malgranda teatra trupo de loka E-Asocio. Antaŭ la 
beleco priskribita de li kaj lia vigla stimulo, mi, en la 
sekvanta tago, enmatrikuliĝis en E-kurso kaj ekis mian 
lernadon. 

Same kiel viruso trairanta mian sangon kaj menson, 
mi ne plu gripa, eksuferis kaj suferas pro E-malsano. 
Post tri monatoj da lernado, laŭ mia samideano- 
kuracisto kaj mia E-instruisto mi kapablis gvidi kurson 
por komencantoj kaj tio fakte okazis. Neimagebla estas 
mia ĝojo! Pro tio mi nur povas konkludi, ke tio estis 
skribita sur la steloj. 

Honorato Filho. 

    

- Françoise Goetz, "Le Souchet" FR-03 120 

CHATELUS, Francio, kiu estis hispanlingva 

instruistino ankaŭ lernis la portugalan lingvon kaj 

antaŭ unu jaro E-on, deziras korespondi kun 

brazilanoj kaj en Esperanto kaj en portugala 

lingvo. 

- Didier Martelet, Bouvent, FR-01100 

OYONNAX, Francio, 47-jara franco, esperantisto 

de du jaroj, tre ŝatus korespondi kun brazilanoj. 

- Antonino Cabanelas, Calle Maria Auxiliadora, 

291 c/ Lourdes y Alegria, Reparto Vibora Park, 

Municipio Arroyo Naranjo, Ciudad Habana 9. 

C.P. 10900. CUBA, deziras 

korespondadon kun geamikoj brazilaj pri 

interŝanĝi 

literaturo, belartaj temoj kaj pri Esperanto. Es- 

tante handikapulo li deziras korespondi kun 

brazilaj handikapuloj (viroj kaj virinoj).



VERKI ESPERANTE 

Ĉiuj konsentas esti bone, ke aperu novaj libroj, 
origine skribitaj, aŭ tradukitaj esperanten. Des pli bone 
se traktas pri brazilaj temoj. Ĉiuj ni deziras divastigi 
la brazilajn aferojn tra la mondo, kaj Esperanto estas 
la plej bona ilo, tiucelen. 

Certe, esperantaj institucioj, kiaj la landa kaj ŝtataj 
asocioj devas stimuli tiun agadon, kaj apogi la 
klopodojn de samideanoj, kiuj sin dediĉas al verkado, 
tradukado kaj eldonado. Eĉ pli bone estos, se aperos 
teknikaj libroj. La mondo klamas pro manko de 
teknikaj libroj, skribitaj en Esperanto. 

Tamen, la afero devas esti kondukita plej eble pli 
serioze. Estas tute nekonsilinde eldoni libron sen 
antaŭa kontrolo pri ĝia kvalito. Pli grava tiu devo 
fariĝas, kiam la eldonanto estas oficiala esperanta 
institucio. Ni bezonas bone pripensi la aferon, 
kontraŭe, anstataŭ helpi la lingvan disvolviĝon, ni 
fuŝas ĉion. 

Multaj verkistoj, kiuj verkas portugallingve, sub- 
metas siajn verkojn al kritiko de specialisto pri 
portugallingvo, kaj ricevas de ili sugestojn por korekti 
gramatikerarojn, kaj eĉ stilan skribmanierojn. Kial, 
do, esperantistoj hontas serĉi tian helpon? Brazilanoj 
malamas kritikon. La kritikinton oni konsideras 
malamika, kruda aŭ malĝentila. Tial, ni timas kritiki. 
Neniu recenzas ion, se oni ne povas tion laŭdi. Multaj 
konsideras kritikon kontraŭetika. Oni miksas 
korporaciemon kun etiko. Tial, kuracisto ne kritikas 
kuraciston, advokato ne kritikas advokaton juĝisto 
ne kritikas, juĝiston, ktp. Ĉio estas konsiderata 
kontraŭetika. 

En Brazilo estas multaj kleraj kaj kompetentaj 
esperantistoj, inter kiuj tri membroj de Esperanta 
Akademio. Ĉiuj ili silente vidas la aperadon de tiom 
da malbonskribitaj libroj. Pro tiu silento, ankaŭ ili 
fariĝas respondecaj. 

Ni citu nur unu ekzemplon. La fama Iracema, de 

Josĉ de Alencar, tradukita de Prof. Benedicto Silva, 
estis lanĉata en 1974 de KKE, kun amaso da 
preseraroj. La eldoninto senkulpigas sin per la fakto, 
ke ili devis pretigi la libron ĝustatempe por ĝin lanĉi 
dum la 8" Brazila Seminario de Esperanto, tiam 

okazonta en Fortaleza.   

Lastatempe, pli ĝuste, en 1997, Cearaa Esperanto- 

Asocio, kune kun aliaj institucioj, inter kiuj elstaras 

la Cearaa Federacia Universitato, publikigis la duan 

eldonon de tiu traduko. Tiu nova eldono enhavas ne 

nur la samajn preserarojn de la antaŭa, sed eĉ multajn 

aliajn pli. Ĉu 23 jaroj ne sufiĉis por ke niaj cearaaj 

samideanoj estu rimarkintaj tiom da eraroj, por forigi 

ilin de la dua eldono? Tio donas la impreson, ke la 

novaj eldonintoj eĉ ne atente legis la verkon, antaŭ ol 

sin pretigi ĝin reeldoni, tasko, certe, tre pena por ili. 

Ripetiĝas la senkulpigo: ili volis la libron preta 

ĝustatempe por ĝin prezenti dum la XI Nordorienta 

Esperanta Renkontiĝo. 

Preferinde estas prokrasti la aperon de la verko, eĉ 

perdi la taŭgan okazaĵon, ol prezenti ĝin kun tiom da 

fuŝaĵoj. Ni memoru, la evento rapide pasas, sed la libro 

restas por ĉiam, kun ĉiuj ĝiaj difektoj. 

Ni sugestas, ke ĉiuj esperantistaj asocioj starigu 

politikon zorge gvidi eventualajn verkontojn submeti 

siajn verkojn al juĝo de pli sperta samideano, kiu lin 

povas helpi, indikante malĝustaĵojn kaj proponante 

iliajn korektojn. Tiamaniere, tutcerte, ĉiuj ni gajnos. 

Kontraŭe, ne eblos al ni indiki brazilajn librojn al 

komencantoj. 

Jason G. de Lima 

NDLR= 

Ni tamen ne konfuzu la lingvajn erarojn aŭ misuzojn 

(kiu bonvenigas konsilojn de kleruloj) kun preseraroj, 

kiuj okazas pro ne sufiĉa postkomposta revizio, pro 

neglekto aŭ urĝigo, ĉio ja evitebla kaj evitenda.



RAKONTO PRI HATIM KAJ 
MURDISTO SENDITA POR 
MORTIGI LIN 

Unu el la reĝoj de Jaman' (yaman, lando en arabia 
regiono) estis fama pro sia nobleco, kvankam li ne toleris 
aŭdi pri la nomo de Hatim. Tio kaŭzis al li koleron. "Kiom 
da tempo" - li demandis al si - "oni daŭros paroli pri tiu 
vana viro, kiu ne posedas regnon, nek povon, nek riĉecon?" 

Foje, li aranĝis reĝan bankedon. Dum la festo oni 
paroladis pri Hatim, kaj iu lin laŭdis. Plena de envio, la 
reĝo sendas komisiiton por murdi la araban estron, ĉar li 
konsideris: "Dum vivas Hatim, mia nomo neniam estos 
fama". 

La komisiito ekveturis kaj vojaĝis mejlojn serĉante 
Hatim, por doni al li morton. La viro iris surstrate, kiam 
junulo venas renkonte al li. Tiu estas ĉarma kaj saĝa, kaj 
montriĝis amikeca al la komisiito, kiun invitas resti ĉe lia 
hejmo por ripozi tiun nokton. Tiom da grandanimo li oferis 
al sia invitito, ke ties koro, inklina al la malbono, kliniĝis 
al bono. Matene, la afabla junulo kisis lian manon kaj 
diris: 

- Vi restu ĉe ni dum kelkaj tagoj. 
- Tio ne eblas - respondis la komisiito -, gravaj aferoj 

postulas mian ĉeeston aliloke. 
- Se vi konfidas al mi vian sekreton - diris la junulo -, 

mi ne ŝparos penon por vin helpi. 
- Ho , afabla viro: - respondis la murdisto - Vi aŭdu 

min atente, ĉar mi scias, ke la grandanimaj homoj gardas 
sekretojn. Eble, en tiu ĉi lando, vi jam sciis pri Hatim, ke 
li estas altklera kaj posedas noblajn kvalitojn. La reĝo de 
Jaman' deziras lian kapon, kvankam mi ne scias, kia 
malamikeco estas inter ili. Mi estos al vi dankema, se vi 
informos al mi, kie oni trovas lin. Mi portas tiun esperon 
fare de via afableco, kara amiko: 

La junulo ridetis kaj diris: 
- Mi estas Hatim, kaj tiu Ĉi estas mia kapo: Apartigu 

ĝin de mia korpo per via glavo. Mi ne volus okazigi al vi 
ĝenon, nek ke vi fiasku rilate al via tasko. 

Ĵetante al flanko sian glavon, la viro falis grunden kaj 
kisis la polvojn estantaj sur la piedoj de Hatim. 

- Ŝe mi tuŝus unu haron de via korpo - li kriis - , mi 
ne estus viro. - Kaj li brakumis al Hatim, kaj sinturnis al 
Jaman'. 

Dum li proksimiĝis, la reĝo demandas: 
- Kiajn Novaĵojn? Kial vi ne portas lian kapon ĉe via 

selo? ĉu okazis, ke tiu famulo vin atakis, ĉu vi interrompis 
la lukton kaj forkuris venkita? 

La komisiito kisis la grundon kaj diris: 
- Ho, klera kaj justa reĝo: Mi trovis Hatim, sed li 

ŝajnis al mi grandanima, plena de saĝeco kaj supera al 
mi je valoro. Mia glavo estis fleksiata per la pezo de liaj 

favoroj; per la glavo de 1' afableco kaj boneco li donis al 
mi morton... 

Post aŭdi la tutan raporton pri la grandanimeco de 
Hatim, la reĝo fariĝis laŭdema rilate al la familio de la 
arabestro, kaj rekompencis al la komisiito per oro. 

Saadi el Ŝiraz, La "Bustan" (Bustan, ĝardeno de fruktoj, 
en la Persa). El la hispana teksto esperantigis Henrique 
Alan Kardec Mendonça. 

  

DUA ASIGNO DE THORSEN-APOGOJ AL 
BIBLIOTEKOJ 
La kolektoj de dek Esperanto-bibliotekoj pliriĉiĝis danke 
al subvencio de Biblioteka Apogo Roma kaj P. Thorsen. 
En sia dua jaro tiu nova fondaĵo de UEA disdonis kiel 
subvenciojn 4200 gld. En 1997, kiam la kapitalo ankoraŭ 
ne disponis pri interezo, la sumo estis 3500 gld. Entute 14 
bibliotekoj kaj unu individuo petis apogon. La UEA- 
estraranino, Michela Lipari, kaj la ĝenerala direktoro Osmo 
Buller konsistigis la komisionon, kiu decidis pri la aljuĝo, 
kun asisto de la libroservisto Simo Milojevic. La komisiono 
bedaŭris, ke pro manko de alikontinentaj petoj ĝi devis dis- 
tribui la subvenciojn ĉefe inter eŭropaj bibliotekoj. Tamen, 
unuafoje inter la ricevintoj troviĝas afrika biblioteko, sed 
el la movade vigla Latin-Ameriko nek ĉi-foje nek pasintjare 
venis subvencipetoj. 
Jenaj bibliotekoj ricevis subvencion: Hispanio: Hispana E- 
Federacio (500 gld.), Pollando: Fondumo Zamenhof 
(Bjalistoko) (500 gld.), Rumanio: Biblioteko de Bazaro 
(Cluj-Napoca) (500 gld), Togolando: Biblioteko Ni Ĉiuj 
(Aneho) (500 gld.), Uzbekio: Internacia Muzeo de Paco 
kaj Solidareco (Samarkando) (500 gld.), Estonio: E-Asocio 
de Estonio (400 gld.), Italio: Kunordigo Esperantista 
Venetilanda (500 gld.) Svedio: E-kursejo Lesjofors (400 
gld.), Litovio: Litova E-Centro (Kaŭnas) 300 gld., 
Nederlando: Internacia E-Instituto (200 gld.) Subvencipetoj 
por la tria aljuĝo devos atingi la CO-UEA ĝis la 15-a de 
oktobro 1999, Ili devas konsisti el listo de dezirataj libroj 
ordigitaj laŭ prefero, ĉar la subvenciojn oni ricevas ne kiel 
monon sed kiel librojn. Bonvenas ankaŭ priskribo de la 
biblioteko. Konsiderataj estas nur bibliotekoj ne financataj 
de ŝtata, urba aŭ alia ne movada instanco. 

 



  

ALMANAKO MERCADORAMA 
En Almanako Mercadorama, de la fama merkato de 

Curitiba, PR n-ro 98, decembro/98 aperis en ĝia kalendaro 

la Tago de Zamenhof, danke al tiea esperantisto Marcelo 
Brasil, kiu sendis al la redaktoro klarigan leteron. 
(El PEA-Informilo, decembro 98, n-ro 52). 

ANDREO CSEH 

La 9-an de marto ni rememoras la forpason de Andreo Cseh. 
Okaze de la centjariĝo de lia naskiĝo (en 1995), mi pensis 
ke mia modesta artikolo en Heroldo de Esperanto estis la 
nura omaĝo al tiu majstro, sed poste mi ricevis elstaran 
Memorlibron fare de Prof-ino K.Smidelius, kiu inde markis 
lian 100-jaran naskiĝdatrevenon. 

La rekta metodo, kiun li kreis antaŭ 7o jaroj, post la milito, 
sen paperoj, sen libroj, nun estas agnoskata de la lingvaj 
institutoj kiel la plej trafa kaj moderna. "Stelo" lia ideo pri 
internacia mono hodiaŭ fariĝis reala, sed kun la nomo 
"Eŭro". Okaze de la 20-jariĝo de lia morto, mi provos 
inaŭguri internet-paĝon ĉe: 
http://zzz.geocities.com/Athens/Parthenon/1464/cseh.html 

por ke la esperantistoj povu ekkoni la gigantan laboron de 
tiu, kiu dediĉis sian tutan vivon al nia lingvo. Pro lia 
esperanta agado li eĉ perdis la rajton plu esti pastro, kaj 
fine de la vivo, pro envio kaj avaro de la iama IEI-estraro, 
Cseh fariĝis ne tre bonvena en la Instituto, kiun li mem 
fondis. 

Robert Resende, Diplomita CSEH-instruisto 

e-pôsto:roberto(desperanto.nu 

UZITAJ TELEFONKARTOJ 
Mi estas Odilon, sekretario ĉe E-Kulturdomo de 
Universitato Federacia de Cearao, Mi belegan internacian 
kolekton sed ne estas multe da. Mi faris ĉi tiun cirkuleron 
por informi kaj peti vian helpon, por plibonigi mian 
kolekton. Bonvolu sendi al mi uzitajn telefonkartojn, kaj se 
eble donu mian adreson al iu kiu ankaŭ kolektas por ke 
poste ni povu zorgi pri interŝanĝo. Josĉ Odilon Pereira de 
Souza. Rua 07, Casa 467, Conjunto Jereissati I. 
BR-61900-000 Maracanau, CE 

= 
EN FRENEZULEJO 

Foje, kelkaj internuloj sukcesis forkuri el frenezulejo. 
La flegistoj traserĉis la urbon kaj revenis kondukante grupon 
da dudek individuoj. La direktoro miris pro la kvanto kaj 
diris al la flegistestro: -Ĉu vi scias ke nur ses forkuris? 

Kaj la demandito aplombe respondis: -Tamen, sinjoro 
direktoro, ankoraŭ restas multaj en la urbo, vere multaj! 

     

BRAZILO - 500 JAROJ 
La 22-an de aprilo 2000, Brazilo 500-jariĝos kaj en la 31- 
a de decembro, pasintjare oni lanĉis kampanjon por 
memorfesti la malkovron de Brazilo, fare de la portugalo 
Pedro Alvares Cabral. En 1500 ili venis ĉi tien kaj altrudis 
al niaj indiĝenoj la portugalan lingvon. Ni esperas, ke 
Usono, ne altrudu nun la anglan. Do, kial ne, la 
esperantistaro monda, remalkovri Brazilon kaj sen altrudo, 
sugesti la ekondukon de Esperanto en ĉiujn lernejojn 
(almenaŭ en la elementojn). Ne timu, mi ne devigas veturigi 
vin ĉi tien, precipe per la karaveloj, kiuj alportis Kabralon 
kaj la aliajn. Mi nur deziras, ke vi vizitu la hejmpaĝon 
"Brasil - 500 anos" (vidu sube) kaj, ĉar ili petas ĉies 
partoprenon rilate al la temo: "Como se muda um pais 
através da educação" (Kiel oni plibonigas landon pere de 
la edukado) miaopinie, ni esperantistoj povas kapti la 
okazon por sugesti la instruadon de Esperanto al la braziliaj 
infanoj. Pensante pri tio, mi jam sendis al ili mian sugeston, 
kiu tekstis pli malpli jene: "Bonvolu pristudi la eblecon 
enkonduki Esperanton en la elementajn lernejojn, ĉar 
la lingvo internacia helpas en la lernado de naciaj kaj 
fremdaj lingvoj. Krome, ĝi donas al la lernantoj 
internaciecan senton kaj instigas ilin konatiĝi kun la 
kulturoj kaj moroj de aliaj popoloj." Se vi deziras 
partopreni, vi povas sendi mesaĝon en via nacia lingvo kun 
traduko al Esperanto (aldonu hejmpaĝojn en la portugala 
lingvo por ke ili serĉu la esperantistojn brazilajn). Aŭ se vi 
preferas, vi povas skribi en la portugala lingvo. Tiucele mi 
havas du ideojn: 1. Skribi jam simplan frazon en la portugala 
lingvo; 2. Resti je la dispono de la esperantistoj por traduki 
iliajn sugestoj/proponojn, pere de la reto, kompreneble. 
Por vi, kiuj ne scipovas la portugalan lingvon, mi donas 
kelkajn klarigojn. La hejmpaĝo estas: 

http://www .brasilS00.com.br/ Kiam vi iras al alia paĝo vi 
trovas (en: http://www.brazil500.com.br/index2.htm), sub 
la nombro 500, dekstre: Projeto (projekto) Sala de leitura 
(legoĉambro) Agenda (agendo) Rel6gio (horloĝo) Participe 
(partoprenu) - en tiu parto troviĝas la respondilo, kiun mi 
tradukas per la vortoj sube: 
Nome (nomo) Sexo (sekso) : ()viro = homo ()ino = mulher 
Cidade () urbo Estado () ŝtato E-poŝto Mensagem(mesaĝo) 
Enviar (sendi) 

FRAZO EN LA PORTUGALA: Proponho que estudem a 
possibilidade de ensino da lingua internacional Esperanto 
nas escolas de ensino elementarm uma vez que o Esperanto 
facilita o aprendizado da linguas nacionais e estrangeiras. 
(Mi promponas, ke vi pristuda la eblecon instrui la 
internacian lingvon Esperanto en la elementaj lernejoj, 
ĉar Esperanto faciligas la lernadon de la naciaj kaj 
fremdaj lingvoj.) 
Se vi volas alian frazon, skribu al mi: Aristophio Alves Filho 
ariknub(Qesperanto.nu 
Brazilaj hejmpaĝoj: http://www.esperanto.org.br 

http://www .aleph.com.br/kce
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A 1899 -1999 
; Centjariĝo de Campo Grande Sociedade Esperanto A smon memamo ammo 

Mato Grosso do Sul Ana fe 

Rua 15 de Novembro, 230/55 BRAZILA ESPERANTO LIGO 

CEP 79.002-140 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul hitp /lwww.esperanto.org.br 
Telefone: (067) 382-0493 

35-a Brazila Kongreso de Esperanto, 12-16 julio 1999 - Campo Grande / MS 
Esperanto: kulturo, sporto, ekologio, turismo 

20-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso 

  

Nomo 1 l i | 1] 

  

Adreso | | | | | 

di l 
Urbo ! | Postkodo | I- E) 

Stato Li | Tel. nro | I-l IL | Naskigdato 4, SL fa 

Sekso | | Retadreso: 

  

    = Kongreskotizoj Validaj. = | ĝis311298j0) | ĝis310398 p) | ekde 010499) 
Kategorio 1 - ano de BEL (a) 50,00 65,00 80,00 
Kategorio 2 - ano de BEJO (a) 25,00 32,50 40,00 
Kategorio 3 - ne ano de BEL aŭ BEJO (a) 100.00 130.00 160.00 
Kategorio 4 - familiano de kategorio 1 aŭ 2 25,00 32,50 40,00 
Kategorio 5 - familiano de kategorio 3 50,00 65,00 80,00 
Kategorio 6 - infano ĝis 12-jara senpage senpage senpage 

- handikapulo senpage senpage senpage 
- eksterlandano ne senpage senpage senpage 
loĝanta en brazilo 

9 (a) Ano estas tiu,kiu pagis la kotizon 1998 aŭ 1999 de BEL aŭ BEJO, se la aliĝo al la kongreso okazos ĝis 
31/03799 aŭ la kotizon 1999 de BEL aŭ BEJO, se la aliĝo al la kongreso okazos ekde 01/04/99. 

e (0) Por la limdatoj validas la enpoŝtiga dato de la aliĝilo. 
6 (c) Post 30/06/99 aliĝoj estos akceptataj nur en la kongresejo. 
$ La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, bankedon kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn. 
$ La kotizo ne estas redonebla nek transdonebla. 

Ĉu vi preferas/ 

  

  

  

  

      
    

  

Mi akceptas la suprajn kondiĉojn kaj aliĝas al la kongreso je la kategorio E partoprenos: 
Por pagi la kotizon mi sendas al Brazila Esperanto-Ligo, caixa postal 03625, = Komunan loĝejon? 

CEP 70.084-970, Brasília - DF, trastrekitan ĉekon en nomo de “Liga Brasileira = Jes LI. . 
; m | Vegetaranan manĝaĵon? 

de Esperanto”, je la valoro de R$ e [Jes []ne 
kE, ac Ekskursojn? (Por aliforma pago kontaktu BEL -sidejon per la telefono (061) 226-1298) E is [)ne          

  

— jr A — 
Dato Subskribo



BRAZILA 

Caixa Postal 04625 

BR-70084-970 = Brasilia (DF) CAIXA POSTAL 269 - BR - 12460-000 
Telefono (061) 226-1298 - Fakso (061) 226-4446 CAMPOS DO JORDAO/SP - Tel./Fakso - (012) 262-1983 

BRAZILA KONGRESO. „us 
S-ino Maria Garcia 

Sekretario. 

a DE ESPERANTO i 
12/16 JuLio 1999 - Campo GRANDE-MS seus 

Sociedade 
Esperanto 

Mato Grosso do Sul 
Tel.: (067)382-0494 

   

    

Apogo. 
Prefeltura de 

Campo Grando 
noo - 19900 

Aúspício, 

BRAZILA 

  

hulp: /Ivww.a 

Temo: Samtempe okazos la 

Esperanto: kulturo, sporto, ekologio, turismo 20-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso 

Per via partopreno vi: 

Donas prestiĝon al via asocio 
à 3 konkuru en la kongresa temo= 

Fortig: = IIKIO IO vadon kulturo, sporto, ekologio, turismo - 

Vivigas nian ki omunumon sendu vian verkon ĝis la 30" de 

o Aprilo - kontaktu BEL... Konstruas la Esperanto-civiton —--=u= 
ALIĜU TUJ. 

 


